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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.
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	51_ML: De stichting heeft ten doel: het tijdelijk opvangen van vrouwen die in de prostitutie vastlopen, het geven van advies en ondersteuning bij het vinden van een (nieuw) toekomstperspectief, het bieden van een netwerk van vrijwilligers: en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
	53_ML: -Het onderhouden van externe contacten met onder andere (semi) overheden, hulpinstanties, kerkelijke instellingen.
-Overleg met overheden, waaronder gemeente, provincie, rijk en hulpdiensten
-Bemiddeling bij conflicten.

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 om 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.
	54_ML: De stichting is afhankelijk van subsidies, donaties en giften voor de financiering van de kosten die zijn gebonden aan haar activiteiten. Daarbij spelen de samenwerkingspartners een grote rol.

Daarnaast zijn de bijdragen van kerken, ondernemers en particulieren van immens belang.
	56_ML: Er is geen beloningsbeleid voor het bestuur. Het betreft een onbezoldigde functie.
	57_ML: 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 het huis. Ook de nieuwe huisregels aangaande mondkapjes dragen en onderlinge afstand houden, was in eerste instantie een hele uitdaging om op te volgen.

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 persoon optrekken. 

Als een bewoonster (begeleid) zelfstandig gaat wonen, helpen de buddy's bij voorbeeld mee met het verhuizen en met het inrichten van de nieuwe woonplek. Zij vormen mede (en soms uitsluitend) het informeel netwerk voor onze oudbewoonsters, door samen te wandelen, kerstfeest en verjaardagen te vieren, te helpen met formulieren enz. Dit informele netwerk blijkt een enorme steun voor de oud-bewoonsters.
	55_ML: De ontvangen middelen besteden wij volledig aan de activiteiten gebonden aan dit project.De kosterdragers van onze activiteiten zijn huisvesting, opvang, coördinatie en overige organisatiekosten. Alle betalingen en ontvangsten gaan via onze bankrekening. 

Het vermogen wordt bestemd om in het jaar daarop te worden besteed aan de doelstelling van de stichting.

Dit vermogen wordt aangehouden op een bankrekening.
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	5_ML: Deze reserve is gevormd uit het resultaat voor bestemming over 2020 en 2019.
De bestemmingsreserve over 2019 betreft de van de gemeente ontvangen subsidie inzake het project  'innovatieatelier beschermd wonen' ad 14.950 euro. De dotatie over 2020 betreft en reservering voor klein onderhoud, wifi verbetering en een reservering voor voorlichtingsavonden en trainingen.
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	3_ML: In de subsidie van overheden over het jaar 2020 is een terugbetaling van subsidie over het jaar 2019 verwerkt van 12.985 euro. Het batig saldo van 14.296 eruo is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

Het batis saldo van 2019 is ook bestemd in een continuïteits- en bestemmingsreserve.
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