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Jaarverslag Stichting Omgangshuis Houten 2017 
 
Inleiding 
 
Ook in 2017 is de samenwerking met gemeenten, waarvan inwoners een beroep doen op het 
Omgangshuis, verder verstevigd. Het sinds vorig jaar ook door ons in gebruik genomen declaratiesysteem 
werkt, voor zover het de regio Lekstroom betreft, naar behoren. Het Omgangshuis bestaat inmiddels 9 jaar 
en voorziet in een behoefte. Het belang van een goede omgangsregeling voor de kinderen bij een 
echtscheiding, wordt steeds meer onderkend en gemeenten raken bekend met de werkwijze van het 
Omgangshuis en dragen bij aan de kosten. Om de continuïteit te waarborgen blijft structurele financiering 
nog steeds noodzakelijk.  
Het aantal casussen en het aantal kinderen dat via het Omgangshuis contact heeft gehad met de niet-
verzorgende ouder is ten opzichte van 2016 gestegen.  
 
Doelstelling 
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, 
stelt met hen een overeenkomst op en plant de omgangsmomenten. Ook volgt zij de gang van zaken, lost 
eventuele problemen op en verwijst, indien nodig, ouders door naar hulpverlenende instanties. 
 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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

Nieuwe aanmeldingen 7 9 17 12 9 13 6 7 15 

Nieuwe casussen 6 4 9 7 6 6 4 5 11 

Voortijdig afgerond 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

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

Verlengingen 3 3 6 4 7 7 8 8 6 

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

Opvangmiddagen 9 14 20 19 21 21 22 23 23 

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

 
 
 
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. Het 
aantal gerealiseerde ouder-kind contacten was in 2017 weer hoger dan in 2016. 
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Een aantal aanmeldingen komt na de intakegesprekken niet tot een casus omdat één of beide ouders zich 
terugtrekken of de aanmelding wordt afgewezen door de coördinator.   
Het omgangshuis vindt 1x per twee weken op zondagmiddag plaats.  

 
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.  
In de loop van 2017 hebben vijf vrijwilligers het team verlaten, één van hen is overgestapt naar het 
Omgangshuis Zeist. Er heeft zich slechts een nieuwe vrijwilliger gemeld. Het aantal vrijwilligers kwam 
daardoor eind 2017 op 13, reden voor het bestuur om in 2018 actief te gaan werven.  De werving en 
scholing van de vrijwilligers wordt verzorgd door het bestuur en de coördinator. In maart 2017 werd de 
jaarlijkse thema-avond georganiseerd voor alle vrijwilligers, bestuursleden en andere genodigden. Naast 
een gezellig samenzijn werd er een lezing gegeven door mevrouw Corrie Haverkort, filosoof 
gespecialiseerd in wijsgerige ethiek, over de verschillende gezinsvormen: het stiefgezin, samengesteld 
gezin en de omgang met de niet-verzorgende ouder. In november werd aan de vrijwilligers de 
mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de workshop “Interculturele Communicatie”, georganiseerd 
door de Houtense Welzijnsstichting van Houten&Co.   
 
P.R. en communicatie. 
Ook in 2017 is er aandacht besteed aan de relatie met gemeenten in het verzorgingsgebied van het 
omgangshuis. Bijeenkomsten op het gebied van Jeugdhulp, georganiseerd door de Lekstroomgemeenten 
Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen werden bezocht.  
Mede door financiële ondersteuning van het Oranjefonds kon de website vernieuwd worden en een nieuw 
ontwerp voor de flyer worden gerealiseerd. www.omgangshuishouten.nl  
 
Organisatie 
Bestuur 
Het bestuur bestond eind 2017 uit 5 personen: 
Ruurd Lageveen   voorzitter 
Ria van Rooijen   penningmeester 
Annemiek Reijnders   secretaris  
Loet Schledorn   algemeen lid 
Peter Vogelaar   algemeen lid  
 
Marieke Hofstee en Robbertjan Uijl waren als waarnemer vanuit Stichting Omgangshuis Zeist bij de 
vergaderingen aanwezig. 
 
Het bestuur bevordert en bewaakt de voortgang, zet het beleid uit en onderhoudt samen met de 
coördinator de contacten met medewerkers van de gemeenten. Najaar 2016 werd het bestuur van het 
Omgangshuis Houten door de gemeente Zeist gevraagd een Omgangshuis in Zeist op te zetten. Het 
bestuur van Stichting Omgangshuis Houten fungeerde in 2017 ook als bestuur van de Stichting 
Omgangshuis Zeist, waaraan in de loop van 2017 twee leden uit Zeist werden toegevoegd: Marieke 
Hofstee en Robbertjan Uijl. Gedurende 2017 heeft het Houtense bestuur veel aandacht besteed aan het 
opzetten van een goede organisatie in Zeist. Per 1 januari 2018 is de Stichting Omgangshuis Zeist 
zelfstandig verder gegaan met een eigen bestuur, waarin de eerste tijd twee leden uit Houten als adviseur 
zitting zullen hebben. 
 
In 2017 heeft het bestuur 6 keer vergaderd.  
De volgende onderwerpen zijn o.a. besproken: 

 Sponsoring / subsidies en bijdragen 

 Jaarrekening en jaarverslag 2016, begroting 2017 

 Werving en deskundigheidsbevordering vrijwilligers/bestuursleden 

 Contracten met omliggende regio’s en gemeenten, facturering 

 P.R en communicatie, ontwerp nieuwe website en flyers 

http://www.omgangshuishouten.nl/
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 Administratie vrijwilligers: VOG aanvragen en vrijwilligersovereenkomsten  

 Klachtenregeling voor cliënten SOH 

 Hoogte van de kosten per casus 

 Nieuwe bestuursleden 
 

 
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 98101225. 
 
Financiën 
2017 is het 9e jaar dat het omgangshuis in uitvoering is. De gerealiseerde fondsenwerving is, zoals 
afgesproken met de gemeente Houten, toegevoegd aan de reservering die bestemd is voor de 
continuering van de uitvoering van het omgangshuis. Daarnaast is een subsidiebedrag van de gemeente 
Houten gereserveerd in het egalisatiefonds.  
 
In 2017 is het aantal casussen en met name het aantal ouder-kind contacten, flink toegenomen. De 
transitie van de Jeugdzorg heeft tot veel meer werkzaamheden voor de coördinator geleid, waardoor de 
personele kosten veel hoger zijn uitgevallen. De website is vernieuwd, waarvoor een eenmalige bijdrage 
van het Oranjefonds werd ontvangen. 
 
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 omdat de 
financiering volgens de nieuwe landelijke richtlijnen moet gaan lopen. Met de Lekstroomgemeenten is een 
maatwerkovereenkomst afgesloten voor het leveren van de omgangsbegeleiding in het Omgangshuis. 
Met andere regio’s zal, indien mogelijk, ook een maatwerkovereenkomst afgesloten worden. 
Het zal in 2018 wederom een flinke tijdsinvestering en deskundigheid vragen om alle contracten in orde te 
krijgen en de facturatie goed te laten verlopen. 
 
Fondswerving, donaties en subsidies blijven noodzakelijk om de werkzaamheden van het Omgangshuis 
uit te kunnen blijven voeren. Zonder deze bijdragen zou het Omgangshuis verlies lijden. Het positief 
resultaat, 63,-, is toegevoegd aan de reservering uitvoering Omgangshuis op de balans.  
 
 
 
 
Februari 2018  
 
Stichting Omgangshuis Houten 
Secretariaat: Onderdoor 160 
3995 DX Houten 
tel: 030-6362442 
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Jaarrekening 2017 
 

 
 

Balans per 31 december 2017  

  
  31 dec 2017  

 
  31 dec 2016  

 

ACTIVA 
  

 
Nog te ontvangen bijdragen van Gemeenten 

 
  4.500 

 
8.360 

Overlopende activa   0      0 

Vorderingen en overlopende activa 4.500 8.360 

   

Rekening courant banken   28.179   29.368 

Liquide middelen en bestemmingsgelden 28.179 29.368 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activa   32.679   37.728 
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  Jaarrekening 2017 
 

 
 

Balans per 31 december 2017   

  
  31 dec 2017  

 
  31 dec 2016  

 

PASSIVA 
  

Eigen vermogen   

Stand per 1 januari 30.682   25.945 
Resultaat boekjaar     63   4.737 

                    

Stand per 31 december 30.745 30.682 

 
Egalisatiefonds Gemeente Houten 

 
   1.185 

 
             1.185 

Voorzieningen 1.185 1.185 

   

Schulden aan leveranciers en handelskredieten                                 0   1.861 

Overige schulden                                 0  3.300 

Overlopende passiva                          749      700 

Kortlopende schulden 749 5.861 

Passiva   32.679   37.728 
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Staat van Baten en Lasten over 2017 en 2016 

  
  2017  

 
  2016  

 

Baten 

 

 

 

 

 

Bijdragen gemeenten     19.140     13.460 

Fondsen bijdragen / donaties     14.053     12.400 

Ouderbijdragen       2.805          860 

Totaal baten 35.998 26.720 

Lasten 

 

  

Personele kosten cliënt contacten        26.079                       16.439 

Vrijwilligerskosten    3.448                         3.365 

Kantoor-en bestuurskosten    1.996                     2.047 

Algemene kosten (inclusief vernieuwen website)   4.300         77 

   

Totaal lasten 35.823 21.928 

Stichtingsresultaat 175 4.792 

Financiële baten en lasten -112 -55 

Netto stichtingsresultaat   63   4.737 

 
 


