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Inleiding 
Begin 2020 werd Nederland getroffen door een pandemie die het hele maatschappelijke leven in de rest van 2020 
zou beïnvloeden. De situatie was dusdanig bedreigend dat de regering in maart 2020 tot een algemene lockdown 
besloot, om de snelle verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. 
Deze lockdown raakte ook het Omgangshuis. 
 
Op 16 maart 2020 werd besloten de basisscholen tot 6 april te sluiten om contacten tot een minimum te beperken. 
Deze sluiting zou uiteindelijk tot 8 juni duren en had tot gevolg dat ook het Omgangshuis haar deuren sloot. Op 
zondag 21 juni werd het Omgangshuis weer opengesteld met een nieuw Corona Protocol en strenge hygiënische 
maatregelen. Vrijwilligers droegen mondkapjes en hielden 1,5 meter afstand. Om het contact tussen de niet-
verzorgende ouders en hun kinderen niet teveel te belemmeren en de kinderen een vertrouwd gevoel te geven, 
werd besloten dat de ouders tijdens het bezoek geen mondkapje hoefden te dragen. 
 
Najaar 2020 is het Omgangshuis open gebleven, waarbij de ontwikkelingen van de pandemie en de voorgeschreven 
voorzorgsmaatregelen gevolgd werden. Door de sluiting waren er veel lopende casussen niet afgesloten en daarom 
besloot het bestuur om per 1 november in plaats van de reguliere één keer per twee weken, wekelijks open te 
gaan. Dankzij de medewerking van onze vrijwilligers werd dat snel mogelijk gemaakt. Er werd ook besloten om 
maximaal 2 ouders en 5 kinderen te ontvangen, om zo de voorgeschreven 1,5 meter afstand beter te kunnen 
naleven. 
Op 16 december werden de basisscholen weer door de regering gesloten en sloot ook het Omgangshuis voorlopig 
haar deuren.   
 
Doelstelling 
Een goed contact met beide ouders is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Het Omgangshuis biedt 
kinderen de mogelijkheid om bij een echtscheiding hun niet-verzorgende ouder te ontmoeten, als de ouders het 
niet eens kunnen worden over een bezoekregeling. Het is een neutrale en veilige plaats waar dit bezoek kan 
plaatsvinden zonder dat de ouders elkaar hoeven te ontmoeten. Een veilige plek is noodzakelijk, zeker als er een 
vermoeden van risico’s bestaat zoals geweld, seksueel misbruik, drank-/drugsgebruik, ontvoering etc. 
 

Activiteiten 
 
Intake en begeleiding omgang tussen kind en niet-verzorgende ouder. 
De professionele coördinator doet de intake van de aanmeldingen. Zij voert gesprekken met beide ouders 
afzonderlijk, stelt met hen een overeenkomst op waarin de afspraken worden vastgelegd en plant de 
omgangsmomenten in. Als de omgangsregeling daadwerkelijk gestart is, volgt zij het verloop van de bezoeken, 
heeft contact met de beide ouders en de vrijwilligers, lost eventuele problemen op en verwijst, indien nodig, 
ouders door naar hulpverlenende instanties. 
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Het omgangshuis vindt in principe een keer per twee weken op zondagmiddag plaats, maar is in het najaar 2020 
wekelijks open gegaan door de grote vraag ten gevolge van de sluiting van maart tot juni. 
 
Een casus bestaat uit 5 bezoeken tussen één of meerdere kinderen uit hetzelfde gezin met de niet-verzorgende 
ouder. Indien nodig kan een verlenging van nogmaals 5 bezoeken worden afgesproken. De kosten van een 
verlenging zijn net zo hoog als de kosten die bij de start van een traject gemaakt worden, omdat veel stappen 
opnieuw gezet moeten worden: gesprekken met de afzonderlijke ouders, instanties etc. Soms is de ambtenaar van 
de betreffende gemeente niet overtuigd van de noodzaak van een verlenging. Dit leidt er dan toe dat er geen 
verlenging kan plaatsvinden ( zie het staatje) of dat deze kosten betaald moeten worden uit de algemene reserve, 
die daardoor flink afneemt. Dit is een blijvend probleem en ook in 2020 heeft met name de coördinator gesprekken 
met deze gemeenten moeten voeren om hen te wijzen op de noodzaak van een verlenging om tot een succesvolle 
omgangsregeling te komen.  
 
Zoals aangegeven in de inleiding is door de opgelegde sluiting het aantal gerealiseerde ouder-kind contacten in 
2020 veel lager dan in 2019.  
 
Een aanmelding wordt niet altijd een casus omdat één of beide ouders zich terugtrekken of omdat de aanmelding 
wordt afgewezen door de coördinator. Als deze situatie zich voordoet zijn sommige kosten al gemaakt, bijvoorbeeld 
de intakegesprekken, maar vaak moeilijk te verhalen op de aanvragende gemeente. Ook deze kosten zullen toch 
betaald moeten worden. 
 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Uitgevoerde casussen 7,6 13,4 10,2 11 10,4 11 13,6 16,4 16 16 8 

Nieuwe aanmeldingen 9 17 12 9 13 6 7 15 7 10 8 

Nieuwe casussen 4 9 7 6 6 4 5 11 6 9 8 

Voortijdig afgerond 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

Afgerond volgens 
contract 

5 8 8 5 7 4 3 5 5 7 3 

Verlengingen 3 6 4 7 7 8 8 6 12 3 4 

Aantal verschillende 
kinderen 

7 16 19 9 15 14 15 16 16 13 9 

Bezoekmiddagen 14 20 19 21 21 22 23 23 23 23 17 

Ouder-kind contacten 52 99 84 69 76 70 103 116 152 124 39 

 
 
Werving, training, begeleiding en inroosteren vrijwilligers. 
Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel om de bezoekregeling en de omgang met de niet-verzorgende ouder goed 
te laten verlopen. Zij houden toezicht in het Omgangshuis tijdens de openingsuren op zondagmiddag en letten erop 
dat de ouders zich aan de afspraken houden. Alleen dan kan er sprake zijn van een veilige en neutrale omgeving, de 
doelstelling van het Omgangshuis. 
In de loop van 2020 hebben twee vrijwilligers het team verlaten. Gelukkig heeft zich ook een nieuwe vrijwilliger 
gemeld, waardoor het aantal vrijwilligers eind 2019 op 14 uitkwam. Dit aantal blijft aan de kleine kant. Het bestuur 
is zich dat bewust en blijft proberen om nieuwe vrijwilligers te vinden. De werving en scholing wordt verzorgd door 
het bestuur en de coördinator. Door de corona maatregelen was het niet mogelijk om in 2020 een 
vrijwilligersavond te organiseren.  
 
P.R. en communicatie. 
Ook in 2020 is er aandacht besteed aan de relatie met gemeenten in het verzorgingsgebied van het Omgangshuis. 
Op 6 maart bezocht toenmalig wethouder Jeugd van de gemeente Houten, Jana Smit, samen met 
beleidsambtenaar Bart Leijten, de locatie waar de bezoeken plaatsvinden en kregen een korte presentatie van ons 
werk.  
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Organisatie en Bestuur 
 
Het bestuur van Stichting Omgangshuis Houten bestond eind 2020 uit 4 personen: 
Ruurd Lageveen  voorzitter 
Annet Slijkhuis   penningmeester 
Annemiek Reijnders  secretaris  
Michiel Meijer   inkomend voorzitter 
 
Marijke Hobbij is per 1 januari 2020 teruggetreden als penningmeester en heeft het bestuur verlaten. Per 1 januari 
2020 heeft Annet Slijkhuis de functie van penningmeester overgenomen van Marijke. Het penningmeesterschap 
van het Stichting Omgangshuis omvat, naast de gebruikelijke werkzaamheden, ook de facturatie van de bezoeken 
die hebben plaatsgevonden, aan de gemeenten.  
Per 1 oktober 2020 is Michiel Meijer toegetreden tot het bestuur. Hij wordt per 1 januari 2021 de nieuwe 
voorzitter. Het bestuur bevordert en bewaakt de voortgang, zet het beleid uit en onderhoudt samen met de 
coördinator de contacten met medewerkers van de verschillende gemeenten binnen Lekstroom.  
 
Eind september 2020 gaf de coördinator, Marion Hoogenbosch, aan dat zij de samenwerking per 1 januari 2021 
wilde beëindigen. Marion is vanaf de oprichting coördinator van het Omgangshuis geweest en heeft de afgelopen 
12 jaar veel voor de ontwikkeling van het Omgangshuis Houten betekend.  Het bestuur heeft haar beslissing 
geaccepteerd, waarbij zij haar hebben bedankt voor de prettige samenwerking van de afgelopen jaren en is op zoek 
gegaan naar een opvolger. Die is gevonden in de persoon van Brechtje van Bueren, die per 1 januari 2021 het stokje 
van Marion heeft overgenomen. 
 
In 2020 heeft het bestuur 6 keer regulier vergaderd, waarvan drie keer digitaal.  
De volgende onderwerpen zijn o.a. besproken: 

⎯ Algemene financiën, Jaarrekening en Jaarverslag 2019, begroting 2020 

⎯ Werving en deskundigheidsbevordering vrijwilligers/bestuursleden 

⎯ Problemen met de facturering van cases bij verschillende gemeenten. 

⎯ Corona maatregelen en de gevolgen voor het Omgangshuis 
 

Huisvesting 
Het Omgangshuis maakt op zondagmiddag gebruik van een kinderopvanglocatie in Houten.  
 
ANBI 
De Stichting Omgangshuis Houten is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling. Het RSIN/fiscaal 
nummer ANBI is: 819988984. 
 
AGB code 
De Stichting Omgangshuis Houten heeft AGB-Code 98-101225. 
 
Financiën 
In het jaar 2020 hebben de Coronaregels grote invloed gehad op de uitvoering van de bezoeken die in het 
Omgangshuis plaatsvinden. Er hebben 8 reeksen van 5 bezoeken plaatsgevonden. De meeste casussen betroffen 
een reeks van 5 bezoeken. Stichting Omgangshuis Houten heeft een verlies geleden van € 15.234,- dat grotendeels 
toe te schrijven is aan het tijdelijk stopzetten van de bezoeken wegens de Coronaregelgeving en de 
werkzaamheden van de coördinator die tegelijkertijd niet verminderden. Bij de gemeente Houten is een aanvraag 
gedaan voor compensatie. Deze aanvraag is door de gemeente niet verwerkt in 2020. Het verlies komt ten laste van 
het eigen vermogen van de stichting.  
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De facturatie van de bezoeken is in 2020 moeizaam op gang gekomen, door de complexiteit van de te gebruiken 
methodiek die de gemeente hanteert. Om toch goed te kunnen factureren heeft er in het vierde kwartaal van 2020 
een gesprek met de gemeente Houten en de Regionale Backoffice de Lekstroom plaatsgevonden . Het eerste 
gesprek was zeer bemoedigend en ons werd hulp toegezegd, mede omdat de gemeente ons aanbod waardeert 
vanwege de inzet die vrijwilligers hierin doen. 
 
Fondsenwerving, donaties en subsidies blijven noodzakelijk om de werkzaamheden van het Omgangshuis  te 
kunnen blijven uitvoeren.  
 
 
 
November 2020  
 
Stichting Omgangshuis Houten 
Secretariaat: Onderdoor 160 
3995 DX Houten 
tel: 030-6362442 
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Jaarrekening 2020 
 

 

 

Balans per 31 december 2020   

  

  31 dec 2020  

 

  31 dec 2019  

 

Activa 

  

 

Nog te ontvangen bijdragen 

 

0 

 

2.910 

Nog te ontvangen ouder bijdragen 0 350 

Overlopende activa   0   3.291 

Vorderingen en overlopende activa 0 6.551 

 

Rekening courant banken 

 

  30.597 

 

  37.501 

Liquide middelen 30.597 37.501 

Activa   30.597   44.052 
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Staat van Baten en Lasten over 2020 en 2019 

  

  2020  

 

  2019  

 

Baten 

  

Bijdragen gemeenten 12.482 24.571 

Fondsen bijdragen / donaties 0 10.209 

Ouderbijdragen   650    1.040  

Totaal baten 13.132 35.820 

Lasten   

Personele kosten cliënt contacten 21.862 22.361 

Vrijwilligerskosten 3.517 3.109 

Kantoor-en bestuurskosten 1.565 1.490 

Algemene kosten   1.422   926 

Totaal lasten 28.366 27.886 

Stichtingsresultaat -15.234 7.934 

Financiële baten en lasten -186 -185 

Netto stichtingsresultaat   -15.420   7.749 

 

 


