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Financieel jaarverslag 2021

Afgelopen jaar stond in het teken van het oprichten van de stichting, het
opbouwen van een netwerk en het verwerven van financiële middelen. Wij
willen iedereen die heeft bijgedragen en ondersteund afgelopen jaar enorm
bedanken. De betrokkenheid van de diverse fondsen, kerken en particulieren
hebben ons een grote stap dichterbij de opening van het Overweeghuis
gebracht. Het streven is om in 2022 de deuren te kunnen openen. Zo kunnen
wij mensen die vastlopen in de prostitutie tijdelijk opvangen, rust en
veiligheid bieden en ondersteunen bij het vinden van (nieuw)
toekomstperspectief met behulp van een vrijwilligersnetwerk.

Stichting Overweeghuis Utrecht

RSIN: 862053249
KVK: 81349440

E-mailadres: info@overweeghuisutrecht.nl
Website: www.overweeghuisutrecht.nl
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Inleiding

Aanleiding
Voor veel mensen die in de prostitutie werken, geldt dat het werk hen in de weg
staat om na te denken over hun dromen en ambities. Sekswerkers geven aan
een veilige en rustige plek nodig te hebben, waar een luisterend oor is en waar
motiverende gesprekken, gericht op herstel, gevoerd kunnen worden. Pas
wanneer ze in rustiger vaarwater komen, kunnen mensen die in de prostitutie
zijn vastgelopen een weloverwogen besluit nemen over hun toekomst en
onderzoeken wat ervoor nodig is om die toekomst te bereiken. Ook geven ze aan
gebaat te zijn bij het opbouwen van een nieuw netwerk, zodat ze nieuwe
stappen kunnen zetten.

Er zijn in Utrecht meerdere organisaties die op een professionele en betrokken
manier vrouwen uit de (gedwongen) prostitutie helpen, maar er ontbreekt in de
keten een drempelloze, kleinschalige en kortdurende opvang waar mensen
zonder voorwaarden kunnen verblijven.

Visie
We vinden dat mensen in de prostitutie, net als alle andere mensen, de kans en
mogelijkheid moeten hebben om regie over hun eigen leven te ervaren en
dromen te verwezenlijken.

Missie
Wij gunnen mensen die vastlopen in de prostitutie dat zij ten alle tijde de
mogelijkheid hebben om op een veilige plek, omringd door positieve mensen,
afstand te nemen van het sekswerk en na te denken over de toekomst. Helaas
heeft niet iedereen een veilige woonomgeving en positieve mensen om zich
heen. Daarom wil het Overweeghuis deze plek zijn voor hen die dat nodig
hebben.

Doelstelling
Overweeghuis Utrecht heeft tot doel het tijdelijk opvangen van mensen die in de
prostitutie vastlopen. Het bieden van rust, veiligheid en ondersteuning bij het
vinden van (nieuw) toekomstperspectief met hulp van een vrijwilligersnetwerk.
Omdat het Overweeghuis een burgerinitiatief is, zal de begeleiding ook niet
vanuit een zorgperspectief zijn, maar vanuit betrokken burgers die als een nieuw
netwerk rondom deze vrouwen wil gaan staan en met hen meedenken hoe zij de
toekomst zouden willen. De laagdrempeligheid van het Overweeghuis en de
direct beschikbaarheid zal maken dat de vrouwen makkelijk bij ons terecht
kunnen en geen druk ervaren om aan eisen te moeten voldoen.

Bestuur
Het bestuur is samengesteld uit:

● Lisa Mourik - voorzitter
● Marlies Bergman - secretaris
● Alexandrine Spreij - penningmeester

Stichting Overweeghuis Utrecht is eind 2020 opgericht. De bestuursleden
verrichten hun taken op vrijwillige basis en krijgen daarvoor geen (financiële)
compensatie.
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Onze projectcoördinator is Evelien Roukema, zij coördineert de werkzaamheden
van de uitvoering en is eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers.

Beleidsplan

We zijn een stichting opgericht door bezorgde burgers. We hebben een vrijwillig
bestuur gevormd waarmee we het projectplan Overweeghuis Utrecht hebben
gemaakt. We zijn op zoek naar een mooi pand met een huiselijke sfeer, zodat de
vrouwen zich welkom en veilig voelen. In het huis zullen vrijwilligers werkzaam
zijn, die het gewone leven met de vrouwen leven en met een luisterend oor voor
de vrouwen klaar staan. Er zullen 1 of 2 beroepskrachten voor 1 fte aan het
werk zijn voor het Overweeghuis Utrecht, zij zullen de vrijwilligers aansturen en
bijscholen, maar ook op maatschappelijk gebied met de vrouwen meedenken
wat er nodig is voor hun toekomst. We hebben contact met verschillende
organisaties voor vervolgplekken, ambulante zorg en werkervaringsplekken. Ook
zal er contact zijn met verslavingszorg en politie. Door middel van een
buddyproject (vanuit de vrijwilligers) willen we vrouwen helpen met het
opbouwen van een nieuw sociaal netwerk, los van de prostitutie.

Wat ons, als stichting betreft, openen we zo snel mogelijk de deuren van
Overweeghuis Utrecht. Al zo’n 25 mensen hebben zich aangemeld als vrijwilliger.
Veel van hen werken in de hulpverlening en willen uit compassie met de
doelgroep graag in het Overweeghuis meedraaien. We verwachten in 2022 het
Overweeghuis te openen.

Grootte en verblijfsduur
De opvang is tijdelijk en de duur van de opvang is per situatie verschillend. Zo
kan het Overweeghuis crisisopvang voor aantal dagen bieden, maar kan de
opvang, als het nodig is, ook 9 maanden duren. We zullen in eerste instantie
starten met het opvangen van 3 tot 4 mensen. Zodra dat goed loopt, zullen we
uitbreiden naar 6 tot 7 bewoners.

Inzet vrijwilligers
Het Overweeghuis is een burgerinitiatief en daarom wordt het meeste werk
gedaan door gemotiveerde vrijwilligers, waaronder ervaringsdeskundigen. Zij
zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de mensen die
opgevangen worden. Zij bieden de bewoners gezelschap, dagstructuur en
dagbesteding. Dit doen zij onder leiding van een professionele kracht die tevens
de vrouwen begeleidt op financieel, juridisch, psychosociaal gebied en bij het
vinden van huisvesting.

Huisregels
Het Overweeghuis is een opvanghuis met zo weinig mogelijk regels. Dit om de
laagdrempeligheid te waarborgen en daarmee een aanvulling te zijn binnen de
huidige keten. Er zijn een paar basisregels die strak bewaakt zullen worden en
bijdragen aan de veiligheid in (de omgeving van) het huis. Deze huisregels zijn:

● Tijdens het verblijf stoppen de bewoners met hun werk in de prostitutie.
● Tijdens het verblijf wordt alleen beperkt drugsgebruik toegestaan. Alleen

in een aparte ruimte mag er gebruikt worden.
● Tijdens het verblijf is het niet toegestaan om overlast te veroorzaken voor

medebewoners en omwonenden.
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● Er is een avondklok. Om 23.00 uur moeten alle bewoners binnen zijn.

Toestroom en doorstroom
Het Overweeghuis Utrecht is een nieuwe stichting, maar staat niet los van
andere organisaties. De stichting heeft in de opstartfase verbinding en
aansluiting gezocht bij de bestaande organisaties. Veel hulpverlenende
organisaties hebben aangegeven dat er behoefte is aan een Overweeghuis en
dat zij vrouwen graag doorverwijzen. We verwachten daarom dat de toestroom
soepel zal verlopen.

Ook bouwen we aan een netwerk ten behoeve van de doorstroom, daarbij kan
gedacht worden aan:

● Opvangplekken elders in het land
● Afkickklinieken
● Psychiatrische opvang
● Zelfstandige woningen binnen de stad, die de gemeente voor deze

doelgroep beschikbaar stelde
● Zelfstandige woningen buiten de stad met ambulante begeleiding

Acties 2021
Voor het Overweeghuis Utrecht stond 2021 in het teken van het opbouwen van
een netwerk en samenwerkingsverbanden, het verzamelen van financiële
middelen.

Algemeen

● Uitwerken projectplan, incl. visie, missie, strategie en begroting.
● Oprichting expertgroep met ervaringsdeskundigen die adviseren bij

verschillende besluiten.

Netwerk

● Gesprekken met diverse organisaties t.b.v. kennismaking en
samenwerkingsafspraken, waaronder Humanitas, KCU, Scharlaken Koord,
Utrechtse buurtteams, Bright Fame, Jellinek en El Roi.

● Aansluiting bij het landelijk netwerk van Overweeghuizen Nederland.

Vrijwilligers

● Vrijwilligersbeleid gemaakt.
● Gestart met werving en selectie vrijwilligers.
● Start gemaakt met trainingsprogramma vrijwilligers.

Financiële middelen

● Fondsenwerving; diverse fondsen aangeschreven en toezeggingen
gekregen voor in totaal €16.000,-.

● Diverse inzamelacties voor particulieren en kerken, die samen ruim
€32.000,- hebben opgeleverd.
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● Een subsidieaanvraag bij de gemeente Utrecht, die helaas niet is
toegezegd.

Pand

● Gesprekken gevoerd met verschillende partijen t.b.v. een pand,
waaronder verschillende gemeenten, Mitros en Non Nobis.

Financiën
Stichting Overweeghuis Utrecht is voor de financiering van de kosten afhankelijk
van subsidies, donaties en giften. Daarbij zijn de bijdragen van gemeente,
fondsen, kerken, ondernemers en particulieren van immens belang. De middelen
die we ontvangen besteden wij volledig aan het project. Diverse organisaties en
particulieren hebben reeds aangegeven het Overweeghuis structureel te willen
ondersteunen met een financiële bijdrage. Zij vormen daarin een belangrijke
bron van inkomsten. Daarnaast worden fondsen benaderd om bij te dragen aan
de benodigde investeringen. Stichting Overweeghuis Utrecht heeft een
ANBI-status.

Balans per 31 december 2021

Activa Passiva

Liquide middelen Eigen vermogen

Bank 47 460,03 Algemene reserve 45 405,03

Kortlopende
schulden

Nog te betalen
kosten

2 055,00

Totaal 47 460,03 Totaal 47 460,03

Toelichting balans
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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De algemene reserve bestaat uit giften van fondsen en donaties van
particulieren en kerken. Deze zijn bedoeld voor de opening van het
Overweeghuis.

De nog te betalen kosten vloeien voort uit openstaande kosten, waarvan de
factuur nog niet was ontvangen.

Staat van baten en lasten 2021

Ontvangsten Bestedingen

Fondsen 16 000,00 Oprichtingskosten 137,00

Giften en donaties
van particulieren en
kerken

32 257,45 Vrijwilligerskosten 61,20

Promotie 50,00

Bestuurskosten 63,00

Externe
ondersteuning

2 055,00

Overige kosten 486,22

Totaal 48 257,45 Totaal 2 852,42

Toelichting staat van baten en lasten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het
totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd. De lasten worden verantwoord op basis van historische kosten in
het jaar waarop zij betrekking hebben en zodra zij voorzienbaar zijn.

In 2021 had het Overweeghuis Utrecht nog niet haar deuren geopend, dat maakt
dat de kosten laag zijn. Wij streven ernaar om in 2022 open te gaan en zijn erg
dankbaar voor de buffer die wij afgelopen jaar hebben kunnen opbouwen t.b.v.
de startperiode.
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