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INLEIDING
Het Overweeghuis is een burgerinitiatief in
Groningen dat in mei 2019 de deuren opende
en plek biedt aan 5-6 vrouwen en transgenders
die overwegen te stoppen met hun werk in de
prostitutie. Het Overweeghuis biedt de bewoonsters
rust en ruimte om te overwegen en desgewenst
te werken aan een (nieuw) toekomstperspectief.
Dit doen de bewoonsters samen met per maand
gemiddeld 49 vrijwilligers en 2 woonstudenten,
ondersteund door een zorgcoördinator van het
Leger des Heils en een vrijwilligerscoördinator van
Quartermasters.
Het jaar 2020 werd veel bepaald door de
coronamaatregelen. Het stichtingsbestuur heeft
samen met de vrijwilligers er alles aan gedaan om
het huis open te houden. In maart en april is door
vrouwen die werkzaam waren in de prostitutie een
groter beroep gedaan op Het Overweeghuis dan in
eerdere maanden. De vrouwen konden niet meer in
de prostitutie werken vanwege het tijdelijk verbod
op werken in de prostitutie. Dit verbod was voor een
deel van de vrouwen in deze maanden aanleiding
om te onderzoeken of zij konden en wilden
uitstappen. Helaas was er in Het Overweeghuis niet
voldoende plek voor alle vrouwen die zich hebben
aangemeld. Doorstroming naar andere plekken
verliep ook moeizamer tijdens de eerste lockdown
en daarna.
We zijn bijzonder trots op alle vrijwilligers die in
deze moeilijke tijd toch gezorgd hebben, en nog
steeds zorgen, voor continuïteit in het huis!
Namens het bestuur van Het Overweeghuis,
Ab Meijerman, voorzitter

Het bestuur is
op 31 maart 2021
samengesteld uit:
- Ab Meijerman,
voorzitter
- Riekje Kok,
vicevoorzitter
- Eelco Kruizinga,
penningmeester
- Jeanet Grimmius,
algemeen bestuurslid
- Edward Koopmans,
secretaris
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INVLOED VAN CORONA
Na de relatief gewone maanden januari en
februari bracht de lockdown in maart met zich
mee dat er nieuwe regels kwamen. Er was minder
bewegingsvrijheid en (beperkte) mogelijkheden
voor bezoek bij familie en vrienden. De leefwereld
werd flink beperkt en dat gaf met enige regelmaat
extra onderlinge spanning in huis. Ook de nieuwe
huisregels aangaande mondkapjes dragen en
onderlinge afstand houden, was in de eerste periode
een hele uitdaging om op te volgen. Het konijn
Bunny dat het huis voor de bewoonsters aankocht
was een aangename verbinder in deze moeilijke
periode. Het dier had verzorging nodig, wat alle
bewoonsters wel wilden oppakken, maar gaf ook
aandacht en liefde terug.
In de zomer 2020 werd er meer ruimte geboden
door de Rijksoverheid waardoor een dagje naar een
Waddeneiland mogelijk was. De bewoonsters gaven
aan dat deze dag een bijzonder uitje is geweest, veel
saamhorigheid heeft gebracht en ook kracht heeft
gegeven om anders over hun bestaan na te denken.
Diverse bewoonsters gaven aan wel een
dagbesteding (en het liefst een betaalde baan) te
willen. Daar is inzet op gepleegd door op zoek te
gaan naar passende dagbesteding. Zo hebben we
mensen geplaatst bij een sociale onderneming
waar tijdens corona mondkapjes werden gemaakt,
en ingezet op een korte schoonmaakopleiding met
baangarantie. Ook zijn we in gesprek met andere
initiatieven, zoals Werken Metzorg en Kleerlijk, om
te komen tot passende werkplekken.

WIE WOONDEN ER
IN 2020 IN HET
OVERWEEGHUIS?
In 2020 hebben 22 vrouwen in Het Overweeghuis
gewoond.
Hiernaast staan gegevens over instroom en
uitstroom. In totaal zijn er 22 vrouwen opgevangen
waarvan 5 slachtoffer van mensenhandel.

Aanwezig op 1 jan 2020

Terug naar land van herkomst

Nieuw gekomen in 2020

Doorgestroomd naar andere
voorziening

Terug naar oude netwerk en/
of vertrokken zonder overleg

Nog in huis per jan 2021
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Aanmelding vond plaats door diverse
organisaties, o.a.
Time2Connect, Leger des Heils, Terwille, Politie, WIJ
Groningen, Fier, Zorgcoördinator Mensenhandel
Twee vrouwen hebben zichzelf aangemeld.
Doorstroming naar hulpverlening na verblijf, o.a.
Woonvoorziening van: Leger des Heils, Terwille
Zorgboerderij
Housing first (meerdere vrouwen wonen bij elkaar)
Lentis (GGZ), Verslavingskliniek, Comensha
Anonieme opvang
Van de 8 vrouwen die teruggegaan zijn naar hun
oude netwerk, zijn er in elk geval 2 nog in beeld bij
verschillende hulpverleningsorganisaties.
Bewoonsters verbleven in 2020 gemiddeld 4 tot
4,5 maand in Het Overweeghuis. De gemiddelde
duur is langer dan in 2019, toen vrouwen
gemiddeld 3 maanden bij ons verbleven. De langere
verblijfperiode is te verklaren uit het feit dat het

organiseren van een vervolgplek vanwege de
coronacrisis meer tijd in beslag nam.
Buddyproject
In 2020 zijn we gestart met het zogenoemde
‘buddyproject’. Het buddyprogramma start wanneer
een bewoonster ongeveer 3 weken in ons huis
verblijft. Het Overweeghuis zorgt voor een match
tussen één of meer vrijwilligers – de buddy’s – die
intensiever met deze bewoonster optrekken.

Jaarverslag 2020 | Het Overweeghuis

coördinator heeft, naast de dagelijkse aansturing en
ondersteuning van de vrijwilligers, basistrainingen
gegeven aan alle nieuwe vrijwilligers. In de
basistraining werd naast kennisoverdracht ook
vooral aandacht besteed aan de rol en de taken
van de vrijwilligers. De zorgcoördinator is tevens
regiehouder in de trajecten van de vrouwen die
verblijven in Het Overweeghuis.

Als een bewoonster (begeleid) zelfstandig gaat
wonen, helpen de buddy’s bij voorbeeld mee met
verhuizen en met het inrichten van de nieuwe
woonplek. Zij vormen mede (en soms uitsluitend)
het informeel netwerk voor onze oud-bewoonsters,
door samen te wandelen, kerstfeest en verjaardagen
te vieren, te helpen met formulieren etc. Dit
informele netwerk blijkt een enorme steun voor de
oud-bewoonsters.
Voor twee bewoonsters die teruggingen naar hun
familie en tevens oude netwerk in Zuid-Europa,
hebben we samen met hen besproken hoe ze met
lokale, vertrouwde contacten aldaar een veilig
netwerk op konden bouwen.
Zorgcoördinatie
De zorgcoördinator is samen met de
vrijwilligerscoördinator een belangrijke spil in Het
Overweeghuis. Enerzijds heeft deze zorgcoördinator
een belangrijke taak in het aansturen van de
vrijwilligers. Anderzijds is de zorgcoördinator
verantwoordelijk voor de intake en daarna voor
de voortgang van de trajecten van de vrouwen die
tijdelijk verblijven in Het Overweeghuis. Daarnaast
is de zorgcoördinator centraal contactpersoon in
het contact met ketenpartners.
Er zijn in de afgelopen anderhalf jaar diverse
procedures ontworpen om de trajecten van intake
tot doorstroom efficiënt te stroomlijnen. De

Vrijwilligers en stagiaires voerden ondersteunende
werkzaamheden uit onder eindverantwoordelijkheid
van de zorgcoördinator. De zorgcoördinator kijkt
samen met de bewoonster naar mogelijkheden
voor doorstroming naar passende, reguliere
hulpverlening en fungeert tevens als verbindende
partner in de samenwerking met ketenpartners
(denk aan WIJ Groningen, GGZ, Leger des Heils,
MJD, Terwille en gemeentelijke instanties). De
zorgcoördinator is gedetacheerd vanuit het Leger
des Heils. Zij wordt in haar werk ondersteund door 2
stagiaires, die van onschatbare waarde zijn voor de
dagelijkse gang van zaken in het huis.

VRIJWILLIGERS
De maandelijks gemiddeld 49 vrijwilligers die in
Het Overweeghuis werken, hebben tot taak om op
een gelijkwaardige manier contact te maken met
de bewoonsters, te ondersteunen in het samenleven
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in het huis en het aanbrengen van een zekere
structuur in de dag. Het is geweldig te merken hoe
gemotiveerd de vrijwilligers zijn om – zelfs in tijden
van corona – in Het Overweeghuis te werken!
Zeker ten tijde van de eerste lockdown was er grote
onzekerheid hoe gevaarlijk het coronavirus is en
hoe het zich verspreidde. Na het opstellen van een
coronaprotocol wisten de vrijwilligers waar ze aan
toe waren en ontstond er weer wat rust in huis.
Het aantal mensen in Het Overweeghuis is tot een
minimum beperkt, door gebruik te maken van
een tijdelijk coronarooster. Slechts 5 vrijwilligers
moesten zich noodgedwongen afmelden omdat zij
tot de risicogroep behoorden.
In totaal hebben we in 2020 in de loop van de
maanden 116 vrijwilligers ingezet. Een groot deel
daarvan werkt als vrijwilliger via een vast rooster
en is in het huis aanwezig om de bewoonsters te
ondersteunen in de dagelijkse gang van zaken en
activiteiten met hen te ondernemen. Een ander deel
heeft zich als vakantiekracht ingezet in de zomeren kerstvakantie. Er zijn 53 nieuwe vrijwilligers
ingestroomd, waarvan 20 vakantiekracht zijn. De
leeftijd, achtergrond, opleidingsniveau et cetera van
onze vrijwilligers zijn uiteenlopend.
Samen met een aantal ervaren vrijwilligers is een
coachingsgroep opgericht. Deze groep heeft tot taak
om (nieuwe) vrijwilligers te coachen en om signalen
van vrijwilligers op te vangen en hier iets mee te
doen. De vrijwilligerscoördinator begeleidt deze
groep.
Vrijwilligerscoördinatie
De vrijwilligerscoördinator is samen met
de zorgcoördinator het aanspreekpunt
voor vrijwilligers van Het Overweeghuis. De
vrijwilligerscoördinator heeft tot taak om

vrijwilligers te werven, in te werken, te coachen,
contact mee te houden en in te zetten voor
specifieke door de zorgcoördinator aangegeven
zorgtaken. Ook leidt de vrijwilligerscoördinator het
buddyprogramma dat na 3 weken na aankomst van
een bewoonster begint, waarna één of meer buddy’s
gematcht, gecoacht en getraind worden en een
langere tijd deelneemt aan intervisiebijeenkomsten.
De vrijwilligerscoördinator is de verbinding tussen
de zorgcoördinator (en wanneer een bewoonster
uitstroomt ook met andere formele instellingen)
en de vrijwilligers. De vrijwilligerscoördinator wordt
ingezet vanuit Quartermasters.
Woonstudenten
In Het Overweeghuis woonden in 2020 twee
woonstudenten. Ook zij werden overvallen door de
corona-lockdown. De woonstudenten hebben zich
vaker ingeroosterd gedurende de coronaperiode,
doordat er niet altijd vrijwilligers beschikbaar
waren. De stabiliteit die zij brachten door ‘gewoon’
aanwezig te zijn en contact te maken, hielp de
andere bewoonsters om het beste van de situatie
te maken. Bijvoorbeeld door samen op een
zomeravond een kampvuur in de tuin te maken

PR EN COMMUNICATIE
In 2020 is ons eerste jaarverslag uitgekomen.
Daarin is veel aandacht besteed aan het tot stand
komen van Het Overweeghuis en de geweldige
inzet van vrijwilligers (via Quartermasters) om het
huis bewoonbaar te maken voor onze toekomstige
bewoonsters. Ook is er een folder geproduceerd
die verspreid wordt naar mogelijke plekken waar
sekswerkers komen zoals bij de huiskamer, WIJteams, huisartsen en GGD’s. De inzet van de folder
is om onze bekendheid te vergroten zodat meer
vrouwen die vastlopen in de prostitutie ons weten te
vinden.
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AANDACHT IN DIVERSE MEDIA

Reportage

In dit huis kunnen
sekswerkers in alle rust hun
leven overdenken

HUISPRAAT
Onder de vrijwilligers wordt maandelijks een
Huispraat verspreid. Deze wordt ingevuld door de
vrijwilligers en medewerkers. Dit geeft een inkijkje
in wat er zoal gebeurt in het huis.

ZIE
VOLGENDE
PAGINA
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Hallo team Overweeghuis,
In de huis-praat van het Overweeghuis vind je nieuwe informatie over
het Overweeghuis, eventuele bijeenkomsten, veranderingen etc.
In de huis-praat van oktober bespreken wij onder andere de stand van
zaken omtrent werkgroepen en Corona maatregelen!

Huis-praat
oktober
2020

Heb je nog ideeën en/of nieuwtjes voor Huis-praat? Laat het ons dan weten!
Tot ziens in het Overweeghuis.
Corona
Allereerst willen we jullie heel graag bedanken voor de afgelopen periode. Ondanks alle
maatregelen en soms denk ik ook wel wat angst, hebben wij het toch met zijn allen voor
elkaar gekregen om het Overweeghuis open te houden. Met deze instelling gaan wij ook
de winterperiode in, hopende dat iedereen gezond blijft en dat het Overweeghuis open kan
blijven.
			
De Corona maatregelen zijn op 28-09-2020 aangescherpt (zie bijlage: landelijke
maatregelen). Wat betekent dat voor het Overweeghuis?
Op dit moment zijn er geen extra maatregelen die direct invloed hebben op het
Overweeghuis. Wel hebben wij zelf een aantal maatregelen toegevoegd om zo de
besmettingskans minimaal te houden.
• Bij binnenkomst je handen desinfecteren met het desinfectie middel.
• Wanneer je start met je shift, graag de deurkrukken schoonmaken met een detol doekje.
• Wanneer je ziekte verschijnselen hebt die passen binnen het corona virus, blijf dan thuis.
• Bewoonsters mogen maximaal 1 bezoeker per keer op bezoek. Deze bezoekers worden
geregistreerd middels het noteren van gegevens van de ID-kaart (naam, achternaam,
geboortedatum, Bsn én telefoonnummer). Deze bezoeker desinfecteert haar handen en
loopt rechtstreeks naar de kamer van de bewoonster. In de kamer moeten zij op 1,5 meter
afstand van elkaar zitten.
• Er is een protocol ontwikkeld voor het Overweeghuis met betrekking tot het corona virus.
Deze zullen jullie allen in je email ontvangen.
Bewoonstersoverleg
Iedere maandag ochtend om 10:00 uur is er weer bewoonstersoverleg. Tijdens dit overleg
bespreken wij de praktische zaken, wat er goed gaat en wat beter kan. Ook wordt het
huishoudrooster ingevuld. Dit omdat meerdere bewoonsters dagbesteding hebben en hier
rekening mee gehouden moet worden. Heb je punten die besproken kunnen worden tijdens
het bewoonstersoverleg laat ons dat dan weten.
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Werkgroepen activiteiten
Er is een nieuwe werkgroep activiteiten opgericht. De werkgroep organiseert verschillende
activiteiten voor de bewoonsters. De grotere activiteiten buitenhuis worden per maand bekeken
in verband met het corona virus. Er hangt in de gang een weekschema met activiteiten. Staat
er een activiteit op het moment gepland dat jij een shift draait? Pak dit dan op. Hieronder een
korte uitleg van de activiteiten.

Maandags:

Donderdag:

Wanneer je met z’n tweeën bent, kan er
1 van jullie met de bewoonsters die mee
willen, gaan wandelen. Degene die in het
huis blijft kan met de bewoonsters die
niet willen wandelen, een spelletje gaan
doen. Wanneer je alleen bent, kan je niet
het huis uit en is het de bedoeling dat je
de spelletjes klaar zet en de bewoonsters
uitnodigt om deel te nemen. Ook wanneer
niemand gemotiveerd lijkt, is het goed
om toch de spelletjes neer te zetten en uit
te nodigen.

Op donderdag ochtend gaat C. bakken met
de bewoonsters die willen mee helpen.
Mocht C. niet aanwezig zijn en heb jij de
dienst op donderdagochtend, dan graag het
initiatief nemen om met bewoonsters iets te
gaan bakken.

Wandelen/spelletjes om 19:30 uur.

Dinsdags:

Knutselen om +/- 13:30 uur.
Bij knutselen is het de bedoeling dat je met
de bewoonsters samen gaat knutselen. In
het kantoor heeft de Lief&Leed werkgroep
boxen neer gezet met knutsel materiaal.
Hiermee kunnen kaarten worden gemaakt.
Deze zelf gemaakte kaarten kunnen wij dan
weer versturen. Ook ligt er op kantoor een
doos met armbandjes materiaal. Hiermee
kunnen armbandjes worden gemaakt. Ook
voor deze middag, zet de spullen uit op tafel,
en motiveer de bewoonsters om te komen
helpen.

Bakochtend met C. vanaf 10:30 uur.

Vrijdag:

Filmavond rond 20:30 uur.
Op vrijdag avond willen wij graag een
vaste film avond inplannen. Heb je op
vrijdagavond de dienst, dan kan je dit
voorbereiden door popcorn klaar te maken
(met een bewoonster) en andere lekkers.
Vraag alle bewoonsters om op een papiertje
een film op te schrijven die zij graag willen
kijken. Vervolgens doe je al deze papiertjes
in een kom en trek je er één papiertje uit. De
film die op dit papiertje staat kan worden
gekeken. Wanneer het niemand uit maakt
welke film, laat dan iemand kiezen.

Alle nieuwe vrijwilligers van Harte
welkom in ons team.
Alle vrijwilligers die zich voor ons
hebben ingezet, bedankt voor jullie
bijdrage aan het Overweeghuis!
Alle jarigen, van harte gefeliciteerd.
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Financieel
jaarverslag
2020
De activiteiten van onze stichting
waren onmogelijk geweest
zonder de bijdragen van de
gemeente Groningen, diverse
fondsen, kerken en particulieren.
Wij delen met hen de blijdschap
om de vrouwen een plek te
kunnen bieden in het afgelopen
jaar.
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Balans per 31 december 2020
ACTIVA

31 DECEMBER 2020

31 DECEMBER 2019

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Waarborgsommen
Nog te ontvangen bedragen

Liquide middelen

PASSIVA

10.500

10.500

3.000

1.072

13.500

11.572

79.565

74.906

93.065

86.478

31 DECEMBER 2020

31 DECEMBER 2019

EIGEN VERMOGEN
Continuïteitsreserve

22.736

22.736

Bestemmings reserve

29.246

14.950

51.982

37.686

5.714

-

-

10.500

Middelen bewoner in beheer

4.120

1.890

Vooruit ontvangen bijdragen

30.000

31.167

1.249

5.235

41.083

48.792

93.065

86.478

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Lening ten behoeve van waarborgsom

Nog te betalen kosten
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Exploitatierekening
EXPLOITATIE 2020

BEGROTING 2020

EXPLOITATIE 2020

ONTVANGSTEN
Subsidie Gemeente Groningen

78.600

134.800

125.289

Fondsen

44.404

70.000

52.333

Giften

28.635

5.000

29.613

4.270

-

915

155.909

206.000

208.150

1.138

56.200

13.249

27.521

17.000

22.904

48.629

66.800

95.949

15.734

20.000

8.040

15.819

26.000

11.165

-

8.500

10.890

Overige kosten

19.787

11.500

8.267

Som der lasten

128.628

206.000

170.464

27.281

-

37.686

12.985

-

-

14.296

-

37.686

-14.296

-

-14.950

Toevoeging continuïteitsreserve

-

-

-22.736

Resultaat na bestemming

-

-

-

Overige inkomsten
Bruto-omzetresultaat

BESTEDINGEN
Professionele ondersteuning
Projectondersteuning
Huisvesting, inrichting en
huishouding
Bewonersactiviteiten en
huishouding
Vrijwilligerskosten
Fondswerving

Terug vordering subsidie
Gemeente Groningen
Resultaat voor bestemming
RESULTAAT BESTEMMING
Toevoeging bestemmingsreserve
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Algemene waarderingsgrondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland
algemeen aanvaarde verslaggevingsregels en in overeenstemming met de
Richtlijn voor de jaarverslaggeving ‘Organisaties zonder winststreven’. De
jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden gewaardeerd
tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is
vermeld.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling
zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaand jaar.
Waarderingsgrondslagen voor activa en passiva
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van
noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting tenzij
anders vermeld.
Waarderingsgrondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
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.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de
staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar
niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwacht in
de desbetreffende bestemmingsreserve.
Een onttrekking aan bestemmingsreserve resp. - fonds wordt als
besteding verwerkt in de staat van baten en lasten.
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Toelichting op de balans per 31 december 2020§
31 DECEMBER 2020

Vorderingen

31 DECEMBER 2019

Waarborgsommen

10.500

10.500

Sponsering Jumbo

1.730

1.072

Overige vorderingen

1.270

-

13.500

11.572

Waarborgsommen
Betreft het bedrag die wij hebben betaald aan de verhuurder als garantie. Bij het
beëindigen van de huur wordt de borgsom terugbetaald.
Sponsering Jumbo
De supermarkt Jumbo heeft toegezegd ons te steunen met een berdag van € 5.200
gespreid over een periode van 3 jaar. Wij hebben afgesproken dat wij onze boodschappen
halen bij Jumbo en deze in eerste instantie zelf te betalen. Aan het eind van het jaar
declareren wij de facturen bij Jumbo met een maximum van € 1.730,- per jaar.
Overige vorderingen
Dit betreft een vordering van de servicekosten die door de woonstudenten nog
verschuldigd zijn.

Liquide middelen

Triodos bank

31 DECEMBER 2020

31 DECEMBER 2019

79.565

74.906

79.565

74.906
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Kapitaal
31 DECEMBER 2020

Continuïteitsreserve

Triodos bank

31 DECEMBER 2019

22.736

22.736

79.565

22.736

De reserve is ingesteld ter dekking van financiële risico’s op korte termijn met als doel
het waarborgen dat de Stichting haar activiteiten in de toekomst kan voortzetten.

2020

2019

Stand 1-1

14.950

-

Dotatie

14.296

14.950

29.246

14.950

Bestemmingsreserve

Stand 31-12

Deze reserve is gevormd uit het resultaat voor bestemming over 2020 en 2019.
De bestemmingsreserve over 2019 betreft de van de gemeente Groningen ontvangen
subsidie inzake het project innovatieatelier beschermd wonen ad € 14.950,=. De
dotatie over 2020 betreft een reservering voor klein onderhoud, wifi verbetering en een
reservering voor voorlichtingsavonden en trainingen.

Kortlopende schulden

Lening
Middelen in beheer
Vooruitontvangen
Accountantskosten
Overige kosten

31 DECEMBER 2020

31 DECEMBER 2019

-

10.500

4.120

1.890

30.000

31.167

-

4.500

1.249

735

35.369

11.572
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Lening
De lening die in 2019 is aangegaan voor betaling van
de borg voor de huur van de locatie. De lening is in
2020 terugbetaald.

Middelen in beheer
Dit bedrag hebben wij in beheer ten behoeve van de
bewoners die om diverse reden hierin ondersteund
en begeleid moet worden.

Vooruitontvangen
Het Kammingafonds heeft een bijdrage van in
totaal € 40.000,- gestort waarvan € 10.000,- voor
de inrichting. Het resterend bedrag van € 30.000,wordt in 2021 aangewend om een deel van de
fondsenwerving te realiseren.

Niet uit de balans blijkende
rechten en verplichtingen
Huurovereenkomst
Wij hebben een huurovereenkomst gesloten met
een jaarlijkse huurverplichting van € 42.000,-De
looptijd van de overeenkomst is 5 jaar met een
opzegtermijn van 4 maanden. Daarin hebben wij
een clausule opgenomen voor een breakopties
op 1 augustus 2020 waarvan wij geen gebruik
hebben gemaakt en op 1 februari 2022 zodat wij
de huur kunnen opzeggen als het noodzakelijk is
de huur vroegtijdig te beeindigen. Op dit moment
is het tweede jaar verstreken en de waarde van
onze activiteiten wordt zichtbaar waardoor wij
geen gebruik hebben gemaakt van de eerste
breakoptie van 1 augustus 2020. Dat houdt in
dat de huurverplichting doorgaat tot de volgende
breakoptie van 1 februari 2022. Contractueel hebben
wij nu een huurverplichting voor de komende 13
maanden.

Toelichting op de staat van baten en lasten over
2020
Wij zien grote verschillen tussen de begroting en
de realisatie. Een groot deel van de verschillen
is te wijten aan het feit dat onze begroting was
ingeschat, terwijl het ontbreekt aan historie.

Ontvangsten
Gemeente Groningen
De subsidie van de gemeente Groningen vormt de
grootste bijdrage aan de kosten. Deze bestaat uit
een opstartsubsidie voor 2020 ad € 78.600.
Daarnaast dragen verschillende fondsen bij aan
het mogelijk maken van de financiering van de
activiteiten. Net zo belangrijk en onmisbaar zijn
kerken en particulieren die vertrouwen hebbeb in en
geloven in dit uitdagende project.
Besteding subsidies gemeente en fondsen/
bijdragen derden
De activiteiten van onze stichting waren onmogelijk
geweest zonder de bijdragen van de gemeente
Groningen, diverse fondsen, kerken en particulieren.
Wij delen met hen de blijdschap om de vrouwen een
plek te kunnen bieden in het afgelopen jaar. Zowel
de inkomsten en bestedingen hebben wij in twee
groepen verdeeld; gemeente Groningen en derden.
Hier geven wij de samenvatting van de inkomsten
en bestedingen verdeeld naar de gemeente
Groningen en fondsen. Onder fondsen brengen wij
ook de kerken en particulieren.
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Verdeling inkomsten-besteding naar gemeente en derden§

Onderdelen

Gemeente

Fondsen

Totaal

Huisvesting en inrichting

48.629

Professionele ondersteuning

-

Projectondersteuning

27.521

27.521

Bewonersactiviteiten en huishouding

15.734

15.734

Vrijwilligerskosten

15.819

15.819

Fondswerving

-

-

0

Overige kosten

-

19.787

19.787

Totaal

107.703

20.925

128.628

Subsidie/fondsen/giften

78.600

77.309

155.909

Terug vordering subsidie

12.985

Resultaat

-42.088

56.384

14.296

48.629
1.138

Hieruit is af te lezen dat wij meer inkomsten hebben ontvangen van fondsen, kerken
en particulieren dan de bijbehorende bestedingen. Deze extra baten hebben wij
toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
Bij de activiteiten die zijn gefinancierd met de subsidie van de gemeente Groningen
is er een tekort. Opgemerkt dient te worden dat de gemeente het merendeel van onze
activiteit financiert.

1.138
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2021
Vooruitblik
EVALUATIE VAN HET CONCEPT OVERWEEGHUIS
In 2021 wordt de opzet van Het Overweeghuis geëvalueerd met interne en externe betrokkenen. Er
is veel belangstelling voor het concept van Het Overweeghuis in andere steden in Nederland en er
wordt regelmatig voorlichting gegeven door de initiatiefnemers.
Ook om die reden is het belangrijk om goed te evalueren waar we tevreden over zijn en wat we
willen aanpassen. Wat werkt en wat werkt niet? Wat zouden we nu anders doen et cetera.
Officieel loopt onze 3-jarige pilot af in mei 2022, maar we streven ernaar om in de tweede helft
van 2021 te starten met deze evaluatie, met zowel interne medewerkers, als met externe partners,
zoals hulpverleningsnetwerk, gemeentebestuur/ambtenaren en ervaringsdeskundigen.

NOODFONDS BEWOONSTERS
Regelmatig worden we geconfronteerd met bewoonsters die, nadat ze (tijdelijk) gestopt zijn met
het werken in de prostitutie, geen bron van inkomsten meer hebben. Het komt regelmatig voor dat
onze bewoonsters niet voldoen aan de eisen die hun recht geven op een uitkering via de gemeente.
Vaak hebben ze wel lichamelijke en psychische klachten die professionele (medische) zorg
behoeven, maar lang niet altijd beschikken ze over een ziektekostenverzekering. Om hier tijdelijk
in te voorzien willen we een noodfonds opzetten, om in elk geval voor de korte termijn de kosten
voor noodzakelijke zorg te kunnen bekostigen.
Agendering van de problemen rond het verkrijgen van een uitkering is daarnaast een punt om
onder de aandacht te brengen van de gemeentelijke en landelijke overheid.

BURGERKRACHT VOEDEN
We willen weer meer werkgroepen inzetten voor activiteiten in en om Het Overweeghuis. Zodoende
kunnen vrijwilligers meer vorm en inhoud geven aan het burgerinitiatief. We denken op deze
manier de burgerkracht, waar Het Overweeghuis primair op draait, nog meer te kunnen voeden
dan we nu al doen.

BUDDYPROJECT VERDER UITBOUWEN
Vrouwen die zich na hun verblijf in Het Overweeghuis vestigen in of in de nabijheid van de stad,
kunnen gekoppeld worden aan vrijwilligers die voor hen een buddy willen zijn. Een buddy gaat
mee naar instanties, kan activiteiten met vrouwen ondernemen, kan haar ondersteunen in het
vinden van (vrijwilligers)werk en kan haar helpen een sociaal netwerk op te bouwen. We zijn hier
in 2020 mee gestart als project en we willen het nu als reguliere activiteit van Het Overweeghuis
voortzetten. Onze buddy’s worden begeleid door een professionele kracht vanuit Quartermasters.

Jaarverslag 2020 | Het Overweeghuis

Bedankt!
Zij droegen in 2020 bij aan het (financieel) mogelijk maken
van Het Overweeghuis:
• De financiële steun van fondsen: H.S. Kammingafonds,
Stichting Fonds Toevluchtsoord, Stichting Fonds van NRC
Handelsbladlezers.
• De betrokkenheid en financiële support van de kerken: De
Tehuisgemeente, de Protestantse Gemeente Groningen,
Oosterkerk, Columnakerk, Jeruzalemkerk, De Bron,
Nieuwe Kerk, Stichting Oecumenische Vieringen en
Werkgroep Kerstnachtdiensten.
• De betrokkenheid en financiële support van ondernemers:
Kumij B.V., Vanmei Consultancy, Maripaan Groep B.V.
Jumbo, Vanhulley en Het Floreshuis.
• De particuliere donateurs die financieel ondersteund
hebben.
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