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Jaarverslag  Stichting Omgangshuis Houten 2014  
 
 
Inleiding 

 
Voor het Omgangshuis was 2014 net als 2013 een consoliderend jaar. Het aantal casussen 
en het aantal kinderen wat via het omgangshuis contact heeft gehad met de niet-verzorgende 
ouder is gelijk gebleven. Het Omgangshuis bestaat inmiddels 6 jaar en voorziet in een 
behoefte. Steeds meer gemeenten raken bekend met de werkwijze van het Omgangshuis en 
dragen bij aan de kosten. Het omgangshuis valt onder de WMO en heeft te maken met de 
transitie van de jeugdzorg van de rijks- en provinciale overheid naar de gemeenten. De 
komende jaren zal blijken of alle gemeenten de financiering van uitgevoerde casussen voor 
hun rekening gaan nemen. Om de continuïteit te waarborgen is structurele financiering 
noodzakelijk. 
 

Doelstelling 

Het Omgangshuis is een veilige plaats voor kinderen om bij / na een scheiding de niet-
verzorgende ouder te ontmoeten als de ouders het niet eens kunnen worden over een 
bezoekregeling. Het moet een veilige plek zijn zeker als het vermoeden van risico’s bestaat 
zoals geweld, seksueel misbruik, drank-/drugsgebruik, ontvoering etc. 
Omgangshuis Houten is opgezet als een neutrale en veilige plaats waar het kind de niet-
verzorgende ouder kan bezoeken, zonder dat de ouders elkaar ontmoeten. 
 
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 de overeenkomsten 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 

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

Nieuwe aanmeldingen 7 9 17 12 9 13 

Nieuwe casussen 6 4 9 7 6 6 

Voortijdig afgerond 1 0 1 1 1 1 

Afgerond volgens 
contract 

2 5 8 8 5 7 

Verlenging 3 3 6 4 7 7 

Aantal verschillende 
kinderen 

8 7 16 19 9 15 

Gerealiseerde 
opvangmiddagen 

9 14 20 19 21 21 

Gerealiseerde ouder-kind 
contacten 

33 52 99 84 69 76 
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Een casus is de omgang van 5x van één of meerdere kinderen uit hetzelfde gezin met de niet-
verzorgende ouder. Na 5 x vindt er een evaluatie plaats. Indien nodig kan er een verlenging 
van 5x omgang afgesproken worden. Het aantal gerealiseerde ouder-kind contacten is iets 
hoger dan in 2013. Het verschil zit in het aantal kinderen per gezin. 
Een aantal aanmeldingen komen na de intakegesprekken niet tot een casus omdat één of 
beide ouders zich terugtrekken of de aanmelding wordt afgewezen door de coördinator.   
2 casussen lopen in 2015 nog door. Het omgangshuis vindt 1x per twee weken plaats op 
zondagmiddag.  

 
Werving, training, begeleiding en inroosteren vrijwilligers. 

Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel om de bezoekregeling en de omgang tussen de ouder 
en de niet-verzorgende ouder goed te laten verlopen. Zij verzorgen bij toerbeurt de dagelijkse 
leiding en toezicht in het Omgangshuis tijdens de openingsuren op zondagmiddag.  
Er is nauwelijks verloop onder de vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers is in 2014 gegroeid van 
12 naar 13 personen, 1  vrijwilliger is gestopt. De werving en scholing van de vrijwilligers wordt 
verzorgd door het bestuur en de coördinator. 
In maart 2014 is er een vrijwilligersavond georganiseerd waarbij ook de 2 beleidsambtenaren 
van de gemeente Houten aanwezig waren. Naast een gezellig samenzijn heeft mevrouw 
Senator Mr Nanneke Quik een lezing gehouden over afstammingsrecht. 
 

P.R. en communicatie. 

De rechtbank is onze belangrijkste doorverwijzer. Hier is in 2014 weer het jaarlijkse 
werkbezoek aan gebracht. Ter gelegenheid van de verhuizing van de Raad voor de 
Kinderbescherming Utrecht is er een workshop verzorgd. 
In 2014 is er extra aandacht besteed aan de relatie met gemeenten in het verzorgingsgebied 
van het omgangshuis. Alle gemeenten zijn geïnformeerd over het werk van het omgangshuis. 
De website is regelmatig onderhouden en folders zijn verspreid op publieke plaatsen. 
SOH heeft meegedaan aan de stemrondes voor een kroonappel, georganiseerd door het 
Oranje Fonds. De bewoners van de gemeente Houten hebben het omgangshuis gekozen als 
mooiste sociale initiatief in de categorie jeugd. 

 

 
Organisatie 
 

Bestuur 

Het bestuur bestaat eind 2014 uit 4 personen: 
Rino Jonkers    voorzitter 
Ria van Rooijen   penningmeester 
Vacature    secretaris (wordt tijdelijk vervuld door een vrijwilliger) 
Loet Schledorn   algemeen lid 
Peter Vogelaar   algemeen lid  
 
Het bestuur bevordert en bewaakt de voortgang. De administratie wordt door het bestuur 
uitgevoerd, indien nodig en gewenst ondersteund door vrijwilligers. 
In 2014 heeft het bestuur 5 keer vergaderd.  
De volgende onderwerpen zijn besproken: 

 Sponsoring / subsidies en bijdragen 

 Jaarrekening en jaarverslag 2013 

 Werving en deskundigheidsbevordering vrijwilligers/bestuursleden 

 Ontwikkeling en verdere uitbouw van het Omgangshuis 

 P.R en communicatie 

 Transitie jeugdzorg en positie omgangshuis hierbinnen 

 Toekomstbeleid ontwikkelen 
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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. 

 
Financiën 

2014 is het 6e  jaar dat het omgangshuis in uitvoering is. De gerealiseerde fondsenwerving is, 
zoals afgesproken met de gemeente Houten, toegevoegd aan de reservering welke bestemd 
is voor de continuering van de uitvoering van het omgangshuis. Daarnaast is een bedrag 
gereserveerd in het egalisatiefonds. Zie bijgevoegd exploitatieoverzicht 2014. 
 
Het verkrijgen van bijdragen van andere gemeenten is een knelpunt. In 2014 is er extra 
aandacht besteed aan de relatie met gemeenten in het verzorgingsgebied van het 
omgangshuis. Hen is gevraagd een subsidiebedrag te reserveren voor het geval dat een 
ouder gebruik wil maken van het omgangshuis. Met diverse gemeenten is ook persoonlijk 
contact geweest om een verzoek om een bijdrage voor een casus toe te lichten. Een deel van 
de gemeenten is met ons van mening dat het omgangshuis onder de WMO valt en draagt bij 
in de kosten als er een casus uit hun gemeente wordt uitgevoerd. Andere gemeenten wijzen 
een verzoek om diverse redenen af. 
 
Fondswerving, donaties en subsidies blijven noodzakelijk om de werkzaamheden van het 
Omgangshuis uit te kunnen blijven voeren. 
 
 
April 2015  
 
Stichting Omgangshuis Houten 
Secretariaat: Hollandsspoor 37 
3994 VT Houten 
Tel. 030-6362442 
 
 
 
Bijlage: 
Exploitatieoverzicht 2014 
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SOH Exploitatieoverzicht periode 1-1-2014 t/m 31-12-2014  

 
 

 Exploitatiekosten 2013   Exploitatiekosten 2014  
 

Omschrijving 
Begroot 

2013 
Realisatie 
t/m 122013 

 Begroot 
2014  

 Realisatie  
t/m 12 2014   

Ontvangsten         
 Subsidie gemeente Houten  €        6.300   €         950  2.000 1.000 
 Subsidie overige gemeenten  €        6.300   €      4.300  5.000 1.325  

Fondsen bijdragen/donaties     €         250    570  

Fondsen bijdragen voorgaande jaren  €        1.650   €      9.680  6.200 8.250 
 Fondsen bijdragen 5 jarig bestaan     600   
 Ouderbijdragen  €        2.250   €      1.485  1.800 1.000 
 Particuliere bijdrage         
 Rente spaarrekening    €         255    295 
 Totaal ontvangsten 16.500 16.920 15.600 12.440 
           
 Uitgaven         
 Kantoorkosten  €           300   €         461  450 714 
 Telefoon  €           600   €         521  550 547 
 Bestuurskosten  €           375   €         303  350 694  

Contributies/Stichtingskosten  €           100   €           -    80   
 P.R en communicatie  €           700   €         134  500 222 
 Bankkosten  €           125   €         113  120 122 
 Client contacten/Personele kosten  €      12.500   €    14.246  11.200 8.045  

Overige lasten          
 Vrijwilligers secretariaatswerk       200 
 Vrijwilligers beleidsontwikkeling       600 
 Vrijwilligers 

deskundigheidsbevordering  €           400   €         122  200 350  

Vrijwilligers overige kosten  €           600   €         820  800 946 
 Verzorging  €           100   €           -    50   
 Huisvesting  €           700   €         200  700 0 
 SOH 5 jarig bestaan eenmalig     600 

  Totaal uitgaven 16.500 16.920 15.600 12.440 
           
 Exploitatieoverschot / tekort 0 0 0 0 
 

      Reservering uitvoering omgangshuis (incl. resultaat 2014) op de balans 8.901 
 Egalisatiefonds gemeente Houten 

   
             1.185  

  


