STICHTING VLUCHTELINGKINDEREN

Foto: vrijwilligster Baran overhandigt een winkelmandje aan de eerste klant na de opening van de
winkel in corona-tijd.
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BESTUURSVERSLAG 2020 STICHTING VLUCHTELINGKINDEREN TE DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Algemeen
De Stichting Vluchtelingkinderen is statutair gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, gemeente Utrechtse
Heuvelrug.
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
30220848.
Adres en bereikbaarheid
Adres:
Stichting Vluchtelingkinderen
De Delerij
Oranjelaan 73
3971 HE DRIEBERGEN-RIJSENBURG
Bereikbaarheid:
Telefoon:
0343-415944
E-mail:
info@vluchtelingkinderen.nl
Website:
http://www.vluchtelingkinderen.nl

Doelstelling en activiteiten
De Stichting is opgericht op 20 december 2006. De stichting heeft ten doel:
a. Financiële en praktische ondersteuning van asielzoekers en vluchtelingen van 18 jaar en ouder ten behoeve van hun opleiding, voor zover voornoemde personen binnen Nederland verblijven;
b. Het bevorderen van de integratie in de Nederlandse samenleving van de onder a vermelde
personen.
Activiteiten om de doelstelling te verwezenlijken zijn:
a. Het in standhouden van een winkel met goederen die belangeloos zijn aangeboden;
b. Werven en coachen van (vluchteling-) vrijwilligers;
c. Aanbieden van werkervaringsplaatsen en stageplaatsen voor scholieren in het voortgezet en
middelbaar onderwijs;
d. Uitvoeren van regelingen van overheidswege (rijks- en gemeentelijke overheid) betreffende
de doelgroep.
Samenstelling van het bestuur
Eind 2020 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Ds. J. Mooij, voorzitter;
F. van Es, penningmeester;
Ir. P. Erdtsieck, lid;
Ir. L. Touwen, lid;
Drs. G. Verkerk, lid.
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Adviseurs van het bestuur waren:
A.E.J. van Spaandonk, namens Stichting Gilde Utrechtse Heuvelrug;
Prof. dr. A. Drogers, werkgroep communicatie;
Drs. J.E.M. Helmer;
B. Wamelink, bedrijfsleider.
Bestuurswisselingen en -vergaderingen
Gedurende het verslagjaar werden zeven bestuursvergaderingen gehouden. In maart 2020 trad de
heer Erdtsieck tot het bestuur toe. Hij nam de portefeuille Vluchtelingzaken van de heer Helmer
over. In het voorjaar moest de voorzitter om gezondheidsredenen zijn werkzaamheden tijdelijk onderbreken. Gelukkig kon hij in januari 2021 zijn werk hervatten. De heer Touwen heeft het voorzitterschap in deze tijd waargenomen. De bestuursfunctie van secretaris was gedurende het gehele jaar
vacant en werd waargenomen door de penningmeester. In december gaven zowel de heer Helmer
als de heer van Spaandonk aan te stoppen in hun rol als adviseur.
Samenwerking Stichting Gilde Utrechtse Heuvelrug
Het voltallige bestuur van de Stichting Vluchtelingkinderen fungeert sinds 2020 in een ‘personele
unie’ tevens als bestuur van de Stichting Gilde Utrechtse Heuvelrug. Alle bestuursvergaderingen waren derhalve de facto een bestuursvergadering van beide stichtingen.
In de Stichting Gilde Utrechtse Heuvelrug zijn de activiteiten ondergebracht van Taalcoaching
Utrechtse Heuvelrug en Prima Perspectief.
Vergoedingen
Bestuursleden ontvangen geen vrijwilligersvergoeding; uitsluitend daadwerkelijk gemaakte kosten
zijn declarabel.
Rooster van aftreden
Het bestuur hanteert een rooster van aftreden dat voorziet in een zittingstermijn van vier jaren, in
overleg te verlengen met nogmaals een periode van vier jaren. De maximale zittingsduur omvat twee
perioden i.c. een totaal van acht jaren. Bij het aan- en aftreden van een bestuurslid wordt in het betreffende kalenderjaar de datum van 1 juni gehanteerd.
BTW-plicht en ANBI-status
Vanaf 1 januari 2017 is de stichting btw-plichtig. In opdracht van het bestuur werd in 2017 een bezwaarschrift ingediend tegen de aanslag, behartigd door de firma Van Asselt te Driebergen, met een
verzoek tot ontheffing van de btw-plicht. Uiteindelijk werd in een gerechtelijke uitspraak (d.d. 19 juni
2020) bepaald dat de stichting toch btw-plichtig is. Na ampele overweging is geen vervolgprocedure
gestart om dit besluit aan te vechten. Pas in januari 2021 ontving de penningmeester een richtlijn
van de belastinginspecteur hoe de btw over de afgelopen jaren af te wikkelen.
De stichting wordt sinds 1 januari 2017 aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling),
hetgeen staat vermeld op de website.
Administratieve organisatie en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De financiële administratie is op orde; er bestaat een helder financieel inzicht ten dienste van de bedrijfsvoering en financiële verantwoording. Een inventarisatie van de bedrijfs- en administratieve
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processen is reeds in 2019 gereedgekomen, zodat de administratieve organisatie en procedures volledig in kaart zijn gebracht.
Activiteiten ten behoeve van de doelbesteding
In zijn algemeenheid onderscheidt de Stichting twee hoofdactiviteiten: met de activiteit van de Eurowinkel worden de inkomsten gegenereerd ten behoeve van de doelbesteding. Deze gelden worden
voornamelijk ingezet als budget door de Werkgroep Vluchtelingzaken ten behoeve van de hoofddoelstelling van de stichting, te weten: jonge vluchtelingen praktisch en financieel te ondersteunen bij
hun opleiding c.q. studie en bij hun integratie in de Nederlandse samenleving.
Werkgroep Vluchtelingzaken
De hoofdactiviteit van de stichting ten behoeve van de doelbesteding is sinds 2018 beter geborgd
door deze te beleggen in de Werkgroep Vluchtelingzaken. Ieder lid van de werkgroep – inmiddels bestaande uit acht vrijwilligers – begeleidt persoonlijk enkele vluchtelingen. Intern wordt afgesproken
wie de eerstverantwoordelijke is voor de begeleiding van een persoon.
De werkgroep vergadert maandelijks om de voortgang van asielprocedures te bespreken en overige
specifieke vragen die zich voordoen bij de persoonlijke begeleiding. Iedere vrijdag wordt spreekuur
gehouden in De Delerij waar asielzoekers met hun vragen terecht kunnen. Tijdens de ‘lockdown-periode’ vanwege de corona-epidemie konden vluchtelingen hier (of bij werkgroepleden thuis) uitsluitend op afspraak terecht. De heer Jan-Willem Willemsen treedt op als praktisch voorzitter van de
Werkgroep; ook verzorgt hij de communicatie met het bestuur.
De werkgroep begeleidt vluchtelingen uit twee onderscheiden groepen: (1) asielzoekers of statushouders en (2) uitgeprocedeerde asielzoekers. De kosten voor de ondersteuning en begeleiding van
asielzoekers uit de eerste groep komen geheel ten laste van de stichting en worden dus bekostigd uit
de opbrengst van de Eurowinkel en giften. De vluchtelingen uit de tweede groep – de uitgeprocedeerde asielzoekers – hebben in feite geen kans meer op een verblijfsvergunning en vallen dientengevolge onder de zogeheten LVV-regeling (Landelijke Vreemdelingen Voorziening). De stichting participeert in de uitvoering van deze regeling; de uitgaven worden dan ook volledig gefinancierd uit subsidie van het Rijk. Dit gebeurt indirect – via de gemeente Utrecht, aan wie inhoudelijke en financiële
verantwoording moet worden afgelegd.
Begeleiding van asielzoekers en statushouders
De werkgroep begeleidt ongeveer vijftig (jonge) asielzoekers of statushouders (de eerste groep).
Voor hen wordt schoolgeld betaald alsook de kosten voor studieboeken, overige opleidingsbenodigdheden en reiskosten. Bij de begeleidingstaken behoren ook coaching (met het oog op het doorlopen
en voltooiing van de studie) en het onderhouden van de contacten met de verschillende scholen en
opleidingsinstituten. De werkgroep heeft ook nauw contact met Vluchtelingenwerk Midden Nederland. Wanneer iemand door Vluchtelingenwerk naar de stichting wordt doorverwezen, wordt meteen een kennismakingsafspraak met betrokkene gemaakt.
Opleidingen waar vluchtelingen uit deze doelgroep aan deelnemen zijn: MBO (34), HBO (2), VWO (3),
Volksuniversiteit Utrecht (35). Ook heeft de werkgroep speciaal voor hen een basiscursus Nederlands
ontwikkeld waar acht personen aan deelnemen. Deze cursus leidt op tot niveau A1, dat toegang
biedt tot een MBO-opleiding. De werkgroep heeft de cursus zelf ontwikkeld omdat voor de doelgroep lager-opgeleiden (zonder status) geen goed alternatief bestaat.
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In het verslagjaar heeft vooral de begeleiding van hoger opgeleide vluchtelingen uit Turkije, Syrië en
Iran – veelal mensen met een universitaire opleiding – een hoge vlucht genomen. Van deze groep
volgden 35 personen een cursus Nederlands aan de Volksuniversiteit Utrecht. Deze cursus is speciaal
bedoeld voor wie binnen afzienbare tijd een universitaire studie kunnen volgen dan wel na toekenning van een verblijfsvergunning ergens aan het werk kunnen.
Naast het volgen van een opleiding worden vluchtelingen ook gestimuleerd om andere activiteiten
op te pakken, zoals een sport of een andere hobby. Een aantal van de vluchtelingen is actief als vrijwilliger in de Eurowinkel.
De hoge werkdruk van de IND resulteert in extra lange wachttijden voordat vluchtelingen worden
uitgenodigd voor een eerste interview. Dit kan wel veertien tot zestien maanden duren. De verantwoordelijk staatssecretaris heeft een speciale ‘taskforce’ in het leven groepen om de asielaanvragen
versneld door de IND te laten afhandelen. Helaas krijgen daardoor zogenaamde ‘kansrijke gevallen’
voorrang, zodat nu andere vluchtelingen nog langer moeten wachten – zeer tot hun frustratie. In diverse AZC’s, zoals ook in het AZC Leersum, heeft dit bij asielzoekers geleid tot protesten.
De LVV-regeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers
De voormalige ‘bed, bad en brood-regeling’ voor uitgeprocedeerde asielzoekers werd eind 2018 beëindigd en per 1 januari 2019 gewijzigd in de ‘Regeling Landelijke Vreemdelingen Voorziening’, kortweg de LVV-regeling. Vijf steden, waaronder Utrecht, werden aangewezen als pilotplaatsen. De
nieuwe aanpak beoogt te voorkomen dat uitgeprocedeerde asielzoekers op straat belanden en in
een uitzichtloze situatie terechtkomen. Daartoe wordt hun persoonlijke begeleiding geboden: zij krijgen onderdak en worden in staat gesteld zinvolle activiteiten (bijv. het volgen van een opleiding) te
ontplooien. De begeleiding beoogt enerzijds integratie in de Nederlandse samenleving voor wie
hoogstwaarschijnlijk voor een verblijfsvergunning in aanmerking komen, anderzijds is het doel een
nieuwe toekomst te bieden in het land van herkomst voor wie niets anders resteert dan een terugkeertraject.
De pilot – voor de duur van drie jaar – is vooral bedoeld om ervaringen op te doen in het vinden van
'bestendige oplossingen' voor deze groep. Het is de bedoeling dat gedurende deze pilotperiode de
juiste aanpak, structuur en wijze van samenwerken worden ontwikkeld.
De stichting heeft met de Gemeente Utrecht een overeenkomst gesloten als uitvoerder van de LVVregeling in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Op basis van een goed onderbouwde aanvraag werd
aan de stichting een LVV-subsidie toegekend – zowel voor zowel het tweede als voor het derde pilotjaar (resp. 2020 en 2021). Via de Gemeente Utrecht vergoedt het Rijk derhalve alle kosten die de
stichting maakt voor leefgeld, huisvesting, begeleiding en activering van de LVV-personen.
In 2020 heeft een landelijke evaluatie van de pilot plaatsgevonden, waar ook de stichting aan heeft
deelgenomen. De resultaten worden in de eerste helft van 2021 verwacht. De ervaring leert dat de
LVV-aanpak vruchtbaar is. Hopelijk wijst de evaluatie dan ook uit dat LVV-regeling gecontinueerd zal
worden als een generieke landelijke aanpak voor alle vluchtelingen uit deze doelgroep.
Begeleidingsactiviteiten in het kader van de LVV-regeling
De LVV-groep bestaat gemiddeld uit twintig personen, die allen onderdak behoeven en leefgeld nodig hebben. Via de stichting volgen inmiddels vijftien van hen professionele opleidingen (MBO-niveau) in Utrecht en in Amersfoort. De stichting betaalt de kosten van deze opleidingen en draagt ook
zorg voor coaching en begeleiding – wat een integraal onderdeel is van het LVV-traject. Waar nodig
wordt hulp geboden bij de behandeling van lopende procedures (in samenwerking met de advocaat),

5

bij bezoeken aan de Dienst Terugkeer & Vertrek en bij bezoeken aan ambassades. De stichting betaalt de maandhuur voor wie een kamer huurt.
De stichting werkt ook samen met andere partijen die de belangen van (uitgeprocedeerde) vluchtelingen behartigen, zoals de Stichting Stil en de Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Stichting (NDVS).
De samenwerking met de Noodopvang betreft bijvoorbeeld tijdelijke ondersteuning van cliënten die
op de wachtlijst van de Noodopvang staan. Daarnaast ondersteunt de stichting de MBO-opleiding
van vier vluchtelingen die in de Noodopvang verblijven. Verder worden intensieve contacten met onderwijsinstellingen onderhouden – zoals het bezoeken van open dagen, gesprekken met decanen en
het bijwonen van diploma-uitreikingen. Ook begeleiding naar artsen en ziekenhuizen, alsmede vergoeding van medische kosten waarvoor geen beroep gedaan kan worden op de instellingen, vallen
onder de begeleidingstaken.
Momenteel volgen veertien LVV-cliënten een MBO-opleiding (o.a. opleiding tot technisch installateur, kapper, zorgverlener, ICT) en twee een opleiding op HBO-niveau. In 2020 liepen twee vluchtelingen een MBO-stage in de Eurowinkel. Voor stages wordt ook samengewerkt met Prima Perspectief
dat vrijwilligersplaatsen biedt voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en statushouders in sectoren als
groenvoorziening, sport, evenementen en bij de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. In totaal zijn bij
deze activiteit van Prima Perspectief 47 organisaties en bedrijven betrokken.
LHBT-asielzoekers
Sommigen vluchtelingen werden in hun land van herkomst vervolgd vanwege hun seksuele geaardheid. In de praktijk blijkt het buitengewoon lastig om deze vluchtelingen door de IND erkend te laten
worden als (politiek) vluchteling. Om hen beter te kunnen ondersteunen bij hun asielaanvraag, heeft
een groot deel van de werkgroep de workshop ‘Levensverhaal LHBT-asielzoekers’ gevolgd. Ook wordt
soms een (juridisch) specialist om advies gevraagd voor deze specifieke gevallen.
De Eurowinkel
Met de Eurowinkel worden de inkomsten gegenereerd ten behoeve van de doelbesteding. Voor de
winkel was 2020 in velerlei opzicht een bijzonder jaar. Aan het begin van het jaar kon niet worden
vermoed dat een ongekende pandemie op ons afkwam en welke gevolgen dat zou krijgen.
In de maanden januari en februari werd nog een uitstekende omzet gerealiseerd; klanten en vrijwilligers wisten de winkel goed te vinden. Maar in maart kwam de bedrijvigheid abrupt tot stilstand en
kreeg onzekerheid over de toekomst de overhand. Medio maart was de ‘intelligente’ lockdown in
verband met de corona-epidemie een feit. Klanten en vrijwilligers bleven thuis en noodgedwongen
werd de winkel gesloten. Het was een onwerkelijke situatie. In deze maanden van gedwongen thuiszitten sloegen de Nederlanders massaal aan het opruimen, zodat de kledingbox van de Eurowinkel
telkens goed werd gevuld maar de verkoop stagneerde.
In april werd een basisteam van vrijwilligers gevormd om de almaar groeiende voorraad kleding te
sorteren. Niet veel later was een beperkte winkelopening toegestaan, met inachtneming van de
voorgeschreven corona-maatregelen (deurbeleid, verplichte winkelmandjes, 1,5 meter afstand bewaren en een maximumaantal klanten in de winkel). Eind april was het team vrijwilligers op volle
sterkte en stonden de winkeldeuren weer vijf dagen per week open. Daarop volgden ongekende
maanden met terugkerende en ook veel nieuwe klanten. Met wachtrijen door de deur deed zich voor
de Eurowinkel een nieuw fenomeen voor.
Vanaf 1 oktober was de winkel ook op maandagen geopend. Hierdoor werd de klanten meer spreiding in de winkeluren aangeboden.
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Vanwege de corona-maatregelen moest het lees-café noodgedwongen gesloten blijven, wat een
groot gemis was. Zo bleven de sociale contacten in de winkel beperkt en bleven spontane gesprekjes
achterwege. Een teleurstelling voor de vrijwilligers, die juist (taal)ervaring willen opdoen via dit soort
informele contacten met de klanten.
Uiteindelijk eindigde dit bewogen jaar op dinsdag 15 december alsnog in mineur ten gevolge van de
tweede lockdown met een verplichte winkelsluiting voor niet-essentiële winkels. Gelukkig kon een
roulerend team van vrijwilligers achter de schermen wel doorgaan met het sorteren van de kleding.
Want de aanvoer ging gedurende dit gehele jaar onverminderd door.
Vrijwilligers
In 2020 heeft de Eurowinkel weer een goede bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling om als leeren werkbedrijf voor nieuwkomers te fungeren. Een plek waar taal, (sociale) integratie en samenwerking een belangrijke basis vormen van de dagactiviteit.
Het team van (winkel)vrijwilligers bestond – gemiddeld genomen over het gehele jaar – uit 25 personen: zes vrijwilligers uit het kernteam, zeventien vrijwilligers uit de doelgroep (nieuwkomers en statushouders in een inburgeringtraject) en twee SBB-stagiairs. We mochten twaalf nieuwe collega’s begroeten; van tien collega’s werd afscheid genomen. Zij konden – gelukkig voor hen – een volgende
stap maken in hun integratie. Het team van boeksorteerders (en inmiddels ook internet-verkopers)
bestond uit negen personen.
Tot grote spijt van eenieder kon het jaarlijkse vrijwilligers-samenzijn niet doorgaan. De hoop is erop
gericht om komende zomer of in het najaar wel weer een verbindend samenzijn te organiseren. De
winkelvrijwilligers ontvingen daarentegen wel een kerstattentie.
Werkgroep Communicatie
Vanwege het belang om de ‘achterban’ (klanten van de Eurowinkel, vrijwilligers, donateurs en belangstellenden) voortdurend bij het werk van de stichting te betrekken, is de externe communicatie
nog steeds een aandachtspunt. Om dit structureel in de activiteiten van de stichting te integreren,
werd de Werkgroep Communicatie opgericht. Coördinator van deze werkgroep is de heer André
Droogers.
De werkgroep heeft inmiddels verschillende initiatieven ondernomen:






De opzet van de website werd vernieuwd. Een webmaster onderhoudt de website en plaatst de
inhoud. Dit alles onder eindverantwoordelijkheid van de voorzitter van de werkgroep;
Met enige regelmaat werden artikelen over activiteiten van de Stichting gepubliceerd in het
plaatselijke nieuwsblad De Stichtse Courant;
De nieuwsbrief van de stichting – genaamd Vluchtheuvel – verscheen dit jaar voor het eerst. Deze
nieuwsbrief wordt in samenwerking met Vluchtelingenwerk Midden-Nederland opgemaakt en
verspreid. Hij voorziet in de behoefte aan informatie voor de genoemde achterban. Uiteraard
wordt speciale aandacht besteed aan de hoofddoelstelling van de stichting: ondersteuning van
vluchtelingen bij het volgen van een opleiding en hun integratie in de (Nederlandse) samenleving. Hiertoe staat de Werkgroep Communicatie steeds nauw in contact met de Werkgroep
Vluchtelingzaken. Gedurende het verslagjaar verschenen er twee nummers van Vluchtheuvel.
Het communicatieplan werd definitief vastgesteld. Hierin worden de verschillende doelgroepen
benoemd; voor iedere groep wordt een afzonderlijke kernboodschap geformuleerd en een doelgericht actieplan.
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Financieel
Opbrengst uit de Eurowinkel
Het is duidelijk dat 2020 ook voor de Eurowinkel een bijzonder jaar is geweest. Door de pandemie
was de winkel in totaal 34 dagen gesloten: 21 dagen in maart en april; 13 dagen in december. Dit
leidde tot een geschat omzetverlies van € 20.000. Uiteindelijk werd een netto-opbrengst gerealiseerd
van € 138.000 (begroot 2020: € 137.000, realisatie 2019: € 143.000). Daarnaast werd dit jaar als experiment begonnen met de online-verkoop van boeken, wat ca. € 1.400 opleverde. Verder werd voor
een bedrag van €70 verkocht aan tassen bij PIA en heeft het kassa-varken € 1.047 aan giften bijgedragen. De kosten voor de afvoer van onverkoopbare boeken bedroegen € 750. In totaal bedraagt de
opbrengst uit de winkel hiermee bijna € 140.000. Dat is een resultaat waar we – zeker in dit bijzondere jaar – trots op mogen zijn.
Resultaat 2020 van de stichting
De gevolgen van de corona-maatregelen voor de inkomsten van de stichting baarde het bestuur aanvankelijk de nodige zorgen. Niettemin bleef de omzet van de winkel op het gewenste (en begrote)
peil. Vanwege de beperkende maatregelen liepen ook de kostenposten (vrijwilligersvergoedingen en
declarabele uren) enigszins terug. Extra (onvoorziene) kosten werden gemaakt bij de doelbesteding
van de werkgroep Vluchtelingzaken in verband met de dure taalcursussen voor hoger-opgeleide
asielzoekers.
Eveneens een onvoorziene tegenvaller betrof de onjuiste interpretatie van de teruggevorderde btw
op de uitgaven voor de doelstellingen over de jaren 2017-2019. Het accountantsbureau waarmee wij
vanaf het huidige verslagjaar samenwerken, wees op deze onjuistheid. De herberekening die zodoende nodig was, resulteerde in een extra kostenpost over de genoemde jaren van € 6.300. Tezamen met het effect ad 4.000 op de uitgaven van het huidige verslagjaar, resulteert dit in een positief
resultaat voor dit jaar van € 12.911. Uit dit resultaat moet de jaarlijkse aflossing van € 20.000 worden
betaald, zodat er geen ruimte was voor een extra aflossing van de lening – waar het bestuur overigens wel naar streeft.
Nu dit verslagjaar definitief duidelijk is geworden dat de Stichting btw-plichtig is, dient een eenmalige
terugstorting van de lening plaats te vinden ter hoogte van de teruggevorderde btw van de verbouwingskosten in 2017. Het gaat om een bedrage van ongeveer € 40.000. Het is te hopen dat deze terugvordering in de loop van 2021 met de belastingdienst kan worden afgehandeld.
De stichting kwam niet in aanmerking voor bijzondere overheidssteun in verband met de corona-crisis, zoals de TVL (regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten) voor ondernemingen.
Doelbesteding
De doelstelling van de stichting zoals geformuleerd in artikel 2.1 van de statuten behelst het geven
van financiële en praktische ondersteuning aan asielzoekers en vluchtelingen van 18 jaar en ouder
ten behoeve van hun opleiding en het bevorderen van hun integratie in de Nederlandse samenleving.
Aan deze doelbesteding kwam in het verslagjaar vanuit eigen fondsenwerving een bedrag ten goede
van € 115.900. Daarvan werd ongeveer € 49.000 besteed aan studiekosten; er werd € 35.000 besteed
aan de vergoeding voor vrijwilligers en stagiaires in de winkel. Ten behoeve van noodopvang, medische kosten, gezinshereniging en vergunningen werd een bedrag van ca. € 19.100 uitgegeven. Helaas
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moest op verstrekte leningen en voorschotten aan vluchtelingen en asielzoekers ruim € 2.700 worden afgeschreven wegens oninbaarheid. Aan donaties bestemd voor specifieke doelen werd € 9.300
besteed. Voorts werd in het kader van de uitvoering van de LVV-regeling voor € 185.000 uitgegeven,
waarvoor – zoals vermeld – via de gemeente Utrecht een Rijkssubsidie werd ontvangen.
Aldus kan een besteding aan de doelstellingen worden gerapporteerd van totaal € 301.000.
Terugblik en voornemens
Terugblikkend op het verslagjaar zien we dat 2020 een bijzonder jaar was voor de Stichting, uiteraard
vooral vanwege de uitbraak van de corona-epidemie en de gevolgen daarvan voor de gehele samenleving (o.a. beperkingen in de bewegingsvrijheid en sluiting van niet-essentiële winkels). Desondanks
zijn voor de stichting de financiële gevolgen zeer beperkt gebleven en stemt het resultaat bijna overeen met de begroting. Donateurs in natura (kleding, boeken en cd’s/dvd’s) en financiële donateurs
hebben de stichting blijvend ondersteund.
Ook de begeleiding van de vluchtelingen kon min of meer normaal worden voortgezet met een kleine
aanpassing in de openingstijden van het spreekuur op vrijdag. Dit alles stemt het bestuur tot dankbaarheid.
Het bestuur neemt zich voor om het komende jaar de volgende aandachtspunten verder uit te werken:
 Versterken van de netwerkfunctie ten behoeve van het vluchtelingenwerk in de gemeenten
Utrechtse Heuvelrug en Zeist door het opbouwen en onderhouden van een netwerk;
 Uitbouwen van het draagvlak c.q. achterban in de regio d.m.v. zichtbare aanwezigheid en/of interne manifestatie(s);
 Activeren en onderhouden van een vaste donateursgroep;
 Versterken van de Eurowinkel en blijven zoeken naar toename van de omzet ten behoeve van de
doelbesteding van de stichting.

Driebergen, juni 2021

J. Mooij (voorzitter)

F. van Es (penningmeester)

R. Verkerk

L. Touwen

P. Erdtsieck
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