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Jaarverslag Stichting Omgangshuis Houten 2019 
 

Inleiding 
 
Op 17 mei van dit verslagjaar was het tien jaar geleden dat het Omgangshuis Houten haar deuren opende. 
Tien jaar, waarin het Omgangshuis haar bestaansrecht heeft bewezen, maar ook tien jaar waarin de financiële 
situatie soms nijpend en dan weer redelijk was. Met behulp van veel kleine en sommige grote sponsoren heeft het 
Omgangshuis deze periode doorstaan en een zekere reputatie kunnen opbouwen bij hulpverleners en andere 
instanties als betrouwbare ontmoetingsplek voor ouders en kinderen die betrokken zijn bij een moeilijke 
echtscheiding. 
Werd in de beginjaren het nut van een omgangshuis door gemeenten nog niet onderkend en werd er hooguit een 
subsidie verleend, tegenwoordig worden wij als onderdeel van Jeugdhulp gezien en kan er gefactureerd worden. 
Dit factureren loopt nog niet in alle gevallen soepel doordat de betrokken gemeenteambtenaren soms geen 
duidelijk beeld hebben van de kosten die onze werkzaamheden met zich meebrengen, maar de gesprekken die 
hierover in 2019 zijn gevoerd hebben tot meer inzicht op dit gebied geleid. 
In vorige Jaarverslagen werd gewezen op de noodzakelijke structurele en kostendekkende financiering die nodig is 
om het Omgangshuis te kunnen laten voortbestaan. Deze eis staat nog steeds overeind, maar het bestuur hoopt 
dat de vorderingen die afgelopen jaar  op dit gebied zijn gemaakt, de positie van de Stichting Omgangshuis Houten 
in de komende jaren zal versterken. 
 
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. 
 
Het omgangshuis vindt een keer per twee weken op zondagmiddag plaats. 
 
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 
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verlenging zijn vaak net zo hoog als de kosten die bij de start van een traject gemaakt worden, omdat sommige 
stappen opnieuw gezet moeten worden: gesprekken met de afzonderlijke ouders, instanties etc. Soms is de 
betreffende gemeente niet overtuigd van de noodzaak van een verlenging. Dit leidt er dan toe dat er geen 
verlengingen kunnen plaatsvinden ( zie het staatje) of dat deze kosten betaald moeten worden uit de algemene 
reserve, die daardoor flink afneemt. Om dit probleem op te lossen, zijn er in 2019 gesprekken met deze gemeenten 
gevoerd om hen te wijzen op de noodzaak van een verlenging om tot een succesvolle omgangsregeling te komen.  
 
Het aantal gerealiseerde ouder-kind contacten was in 2019 lager dan in 2018. Dit komt met name doordat er 
minder verlengingen hebben plaatsgevonden. 
 
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. 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Uitgevoerde casussen 3,6 7,6 13,4 10,2 11 10,4 11 13,6 16,4 16 16 

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

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

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

Afgerond volgens contract 2 5 8 8 5 7 4 3 5 5 7 

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

Aantal verschillende kinderen 8 7 16 19 9 15 14 15 16 16 13 

Bezoekmiddagen 9 14 20 19 21 21 22 23 23 23 23 

Ouder-kind contacten 33 52 99 84 69 76 70 103 116 152 124 

 
 
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 2019 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. Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond in maart 2019, verzorgde Kees de Jong, 
voormalig dominee in Houten en oud-vrijwilliger van het Omgangshuis, een voordracht met muzikale omlijsting, 
over het onderwerp “Tolerantie”.   
 
P.R. en communicatie. 
Ook in 2019 is er aandacht besteed aan de relatie met gemeenten in het verzorgingsgebied van het Omgangshuis 
en werden bijeenkomsten op het gebied van Jeugdhulp, georganiseerd door de Lekstroomgemeenten, bezocht.  
Op de website werd een link naar de privacyverklaring van het Omgangshuis geplaatst. 
 
Organisatie en Bestuur 
Het bestuur bestond eind 2019 uit 4 personen: 
Ruurd Lageveen  voorzitter 
Marijke Hobbij    penningmeester 
Annemiek Reijnders  secretaris  
Annet Slijkhuis   algemeen lid 
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Het bestuur bevordert en bewaakt de voortgang, zet het beleid uit en onderhoudt samen met de coördinator de 
contacten met medewerkers van de gemeenten.  
 
In 2019 heeft het bestuur 4 keer regulier vergaderd.  
De volgende onderwerpen zijn o.a. besproken: 

⎯ Jaarrekening en jaarverslag 2018, begroting 2019 

⎯ AVG en ICT 

⎯ Werving en deskundigheidsbevordering vrijwilligers/bestuursleden 

⎯ Problemen met de facturering van cases bij verschillende gemeenten. 
Het bestuur is 3 keer informeel bij elkaar geweest om de financiële problemen te bespreken en  gesprekken met de 
gemeente hierover voor te bereiden 

 
Huisvesting 
Met de bestaande relatie is de huisvesting gecontinueerd. Voor het Omgangshuis maken we 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 
2019 is het 11e jaar dat het Omgangshuis actief is. De gerealiseerde fondsenwerving is, zoals afgesproken met de 
gemeente Houten, toegevoegd aan de reservering die bestemd is voor de continuering van de werkzaamheden van 
het Omgangshuis. Daarnaast staat nog steeds een subsidiebedrag van de gemeente Houten gereserveerd in het 
egalisatiefonds. 
 
In 2019 is het aantal casussen gelijk gebleven, maar het aantal ouder-kind contacten flink afgenomen. Zoals eerder 
vermeld zijn de verlengingen drastisch afgenomen. De personele kosten zijn iets lager uitgevallen. 
 
In het kader van de transitie van de jeugdzorg is met ingang van 2016 de facturatie van de casussen aan de 
gemeenten veranderd. De subsidierelatie met de gemeente Houten is in 2016 beëindigd zodat de financiering de 
nieuwe landelijke richtlijnen volgt. Met de Lekstroomgemeenten is een maatwerkovereenkomst afgesloten voor 
het leveren van de omgangsbegeleiding in het Omgangshuis. Met andere regio’s is geen maatwerkovereenkomst 
afgesloten.  
 
Fondsenwerving, donaties en subsidies blijven noodzakelijk om de werkzaamheden van het Omgangshuis  te 
kunnen blijven uitvoeren. Zonder deze bijdragen zou het Omgangshuis verlies lijden. Het positief resultaat € 7399,- 
is toegevoegd aan de algemene reserves.  
 
 
Mei 2020  
 
Stichting Omgangshuis Houten 
Secretariaat: Onderdoor 160 
3995 DX Houten 
tel: 030-6362442  
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Jaarrekening 2019 
 

 

 

 Balans per 31 december 2019  

  
  31 dec 2019  

 
  31 dec 2018  

 
Activa 

  

 
Nog te ontvangen bijdragen 

 
 2.910  

 
4.758 

Overlopende activa                     3.291               2.520 

Vorderingen en overlopende activa 6.201 7.278 

   

Rekening courant banken   37.501   31.325 

Liquide middelen 37.501 31.325 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activa   43.702   38.603 
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Jaarrekening 2019 

 

 

 

Balans per 31 december 2019   

  
  31 dec 2019  

 
  31 dec 2018  

 
Passiva 

  

Eigen vermogen   

Stand per 1 januari 32.421  30.745 

Resultaat boekjaar  7.399     1.676 

                                    

Stand per 31 december 39.820 32.421 

 
Egalisatiefonds Gemeente Houten 

 
    1.185 

 
   1.185 

Voorzieningen 1.185 1.185 

   

Schulden aan leveranciers en handelskredieten                         1.997                          2.057 

Overige schulden                                 0                             2.240 

Overlopende passiva                           700                             700 

Kortlopende schulden 2.697 4.997 

Passiva   43.702   38.603 
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Staat van Baten en Lasten over 2019 en 2018 

  
  2019  

 
  2018  

 

Baten 

 

 

 

 

 

Bijdragen gemeenten     24.571     22.350 

Fondsen bijdragen / donaties     10.209     10.100 

Ouderbijdragen           690        1.117 

Totaal baten 35.470 33.567 

Lasten 

 

  

Personele kosten cliënt contacten        22.361        24.823 

Vrijwilligerskosten    3.109    3.691 

Kantoor-en bestuurskosten    1.490    2.442 

Algemene kosten       926       811 

   

Totaal lasten 27.886 31.767 

Stichtingsresultaat 7.584 1.800 

Financiële baten en lasten -185 -124 

Netto stichtingsresultaat   7.399   1.676 

 


