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Voorwoord 
 

Het jaar 2015 was voor VOD een jaar waarin veel zaken op de rails zijn gezet. 
 
In de eerdere jaarverslagen, vanaf 2012, konden we melden dat de juridische 
ondersteuning van onze cliënten de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd is. In  2014 
voegden we daaraan toe dat VOD een 
buddysysteem (vrijwilligers die elk één van 
onze cliënten maatschappelijk begeleiden) 
ontwikkeld had. In het afgelopen verslagjaar, 
2015, hebben we de stap durven zetten naar 
het voor een dag in de week aanstellen van 
een coördinator sociaal-maatschappelijke 
ondersteuning voor onze cliënten: een 
verdere uitbouw van de begeleiding die we 
onze cliënten bieden. 
 
Mede dankzij de maatschappelijke discussie over de opvang van de wassende stroom 
vluchtelingen, meldden zich veel nieuwe vrijwilligers bij VOD met wie een aantal nieuwe 
activiteiten konden worden ontwikkeld. 
 
Aan het einde van het verslagjaar kwamen er goede berichten binnen voor ons plan om 
samen met de lokale kerken een logeeropvang  voor VOD-cliënten te realiseren. 
Meerdere kerkgenootschappen zegden financiële steun voor dit plan toe en de 
Woningstichting ging met ons aan tafel zitten om te kijken in welk pand we ons plan 
kunnen realiseren. 
 
Met grote inzet heeft VOD geprobeerd om ook in Wageningen gebruik te kunnen maken 
van de eerste tranche van de Bed-Bad-Brood-regeling die de Rijksoverheid aarzelend in 
de benen hielp. Ondanks ruimhartige ondersteuning vanuit de gemeente Ede konden 
we nog niet aanhaken bij de groep gemeenten waar met deze regeling 
geëxperimenteerd wordt. Het is door meningsverschillen tussen de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Justitie niet gekomen tot een 
uitbouw van de regeling. 
 
Voor het eerst was er sprake van overleg tussen de gemeente Wageningen, VOD en de 
IND/DT&V in een zogenaamd Lokaal Terugkeer Overleg. De positie van VOD in dit 
overleg is dat wij graag nog eens dringend de positie van onze cliënten onder de 
aandacht van de IND willen brengen om zo een beter perspectief voor hen te scheppen. 
Wij hebben de inzet van burgemeester en wethouders van Wageningen in dit overleg 
als een forse steun in onze rug ervaren.  
 
De financiële trend in het vorige jaar (2014) was dat we zagen dat onze inkomsten 
achterbleven bij de langzaam stijgende uitgaven. De uitgaven stegen omdat we helaas 
een behoorlijk stabiel aantal mensen ondersteunen en de noodzakelijke steun soms 
groter moest zijn dan we eerder calculeerden. 
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Gelukkig ervaarden we veel steun voor ons werk, ook uit nieuwe hoek: Schouwburg 
Junushoff schonk VOD de recette van een prachtige voorstelling over vluchtelingen. De 
Stichting Katholiek Jeugdwerk uit Wageningen zegde ons steun toe om kinderen van 
onze cliënten extra te ondersteunen. De Student Council Party van Wageningen UR 
organiseerde een kledingverkoop waarvan de opbrengsten o.a. naar VOD gingen. 
 

 
 
Meral Polat, voorstelling Ochtendzee in de Junushoff 
 
Samen met andere organisaties die zich inspannen om Vluchtelingen menswaardig op te 
vangen en een beter perspectief te bieden organiseerde VOD een aantal lezingen en 
bijeenkomsten en werd de Stichting Welkom in Wageningen 
opgericht. 
 
Groeiende steun voor ons werk dus aan de ene kant, maar 
tegelijkertijd is het maatschappelijk klimaat voor het opvangen en 
ondersteunen van vluchtelingen ruwer geworden, de discussie heeft 
zich verhard en is verder gepolariseerd. Gelukkig konden we in 
Wageningen vooral van het eerste profiteren. 

 
 
Wageningen, 21 april 2016, 
 
Het bestuur van VOD: 
Emma Diemont, Gerard van der Graaf, Jan Harm Roseboom en Jack Bogers. 
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1. Cliënten 
 

In het verslagjaar 2015 heeft VOD 44 cliënten juridisch en sociaal-maatschappelijk 
begeleid. Het ging daarbij om 29 alleenstaanden en 4 gezinnen met in totaal 5 
kinderen. Onze cliënten zijn oorspronkelijk afkomstig uit 16 verschillende landen. Het 
merendeel van hen konden we ondersteunen met een klein leefgeld per veertien 
dagen. Een fors aantal konden we ook nog ondersteunen in hun behoefte aan 
onderdak. 
 
Te noteren ontwikkelingen: 
 Rondom Tri en zijn familie is geen 

vooruitgang geboekt in het verslagjaar. 
Gemeente, steungroep en VOD zaten op het 
vinkentouw om te zoeken naar een gaatje 
om Tri alsnog voor het Kinderpardon in 
aanmerking te laten komen, maar de deur 
leek potdicht; 

 In totaal kregen 5 cliënten een 
verblijfsvergunning, 3 daarvan nadat ze eerst 
opnieuw voor opvang via de COA in 
aanmerking waren gekomen; 

 Vijf cliënten hebben weer opvang gekregen 
van de rijksoverheid;  

 Een cliënt verdween Met Onbekende Bestemming. 
 Twee cliënten zijn naar een andere opvang gegaan. 
 Een  cliënt doet met behulp van VOD zijn uiterste best om terug te reizen naar de 

landen van herkomst, maar alle pogingen daartoe zijn tot nu toe, wrang genoeg, 
vruchteloos gebleken.  

 Achtmaal begeleidde VOD cliënten naar verschillende vormen van medische zorg. 
 Na veel vijven en zessen zijn met de organisatie voor Geestelijke Gezondheidszorg 

Pro Persona, afspraken gemaakt over de zorg en de financiering ervan die zij 
cliënten van VOD kunnen bieden. 

 Een aantal cliënten horen al een aantal jaren tot het cliëntenbestand van VOD. Er 
is veel geprobeerd om hen op een of andere manier perspectief te bieden, maar 
tot nu toe, om uiteenlopende redenen, zonder succes. Er komt een moment dat 
VOD de begeleiding van hen zal moeten staken.  

 Bij de toetsingscommissie werden 10 nieuwe aanvragen ingediend, waarvan er 5 
positief werden beoordeeld. Vijf cliënten vielen op basis van de discretionaire 
bevoegdheid van de wethouder alsnog onder de toetsingscriteria. 

 In totaal zijn 13 cliënten uitgestroomd en 20 nieuwe cliënten aangenomen. 
 Daarnaast zijn vijftien vragen over noodopvang doorverwezen naar andere 

organisaties. 
 In het verslagjaar is met de gemeente overeen gekomen dat VOD ook adviezen 

uitbrengt over personen die geen asielprocedure (hebben) doorlopen, maar wel 
vragen hebben over hun verblijfsstatus. In totaal werden daarover 12 adviezen 
gegeven waarvan 5 aan de gemeente Wageningen .  
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2. De VOD-staf in 2015 
 

Marleen Kramer bleef ook in 2015 het gezicht en de spil van VOD. Vanzelfsprekend als 
degene die onze cliënten intensief juridisch begeleid, maar ook was Marleen degene 
die vaak het overleg met de gemeente, ambtelijk en bestuurlijk, voerde. 
 
Vanaf medio september kreeg Marleen versterking doordat Wilma Smilde werd 
aangetrokken als coördinator sociaal-maatschappelijke begeleiding.  
 
Wilma is sinds oktober 2015 druk bezig geweest ongeveer tien verschillende 
vrijwilligers die zich bij VOD meldden aan zinvolle taken te helpen, vaak als buddy, 
soms op ander vlak. 
 
Emma Diemont slaagde erin een kring van vrijwilligers op te zetten, deels van 
buitenlandse afkomst, die hand- en spandiensten voor VOD verrichten. 
 
 Tot eind september heeft Erika Antoniazzo zich sterk gemaakt voor het 

buddysysteem voor de begeleiding van onze cliënten. 
 Jorine Koren kwam na een kort verblijf in Duitsland zich weer inzetten voor VOD. 
 Marion Groenhout en Lali de Araujo waren steeds aanwezig op de betaaldagen 

om onze cliënten op te vangen en de staf te ondersteunen; 
 Yun Hoefs-Tang heeft tot december van het verslagjaar de boekhouding op orde 

gehouden. 
 Kayin Venner is enthousiast aan de gang gegaan met een huisvestingsnetwerk en 

werd later actief in een werkgroep van het Landelijk Ongedocumenteerden 
Steunpunt (LOS). 

 Verschillende vrijwilligers, geworven via een informatieavond, hebben ervoor zorg 
gedragen dat de jaarlijkse Kerstpakkettenactie werd uitgebreid tot een feestelijke 
bijeenkomst met heerlijk eten en een drankje.  

 

  
Burgemeester van Rumund bij de uitreiking van de vrijheidsvlag aan de staf van 
Vluchteling Onder Dak: ‘Vrijheid is niet vanzelfsprekend, deze mensen zijn hier naar toe 
gevlucht omdat ze in hun eigen land niet veilig zijn en geen vrijheid kennen. Het is 
belangrijk om de vrijheid te vieren die wij hebben en om één keer per jaar goed stil te 
staan bij wat vrijheid voor ons betekent‘.  
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3. De financiële situatie in 2015 
 

Het aantal cliënten is gedurende het jaar gestegen van 24 naar 31. De opvang- en 
begeleidingskosten komen daardoor fors hoger uit dan begroot.  
 
Leefgelden zijn gedurende 2015 verstrekt aan 34 volwassenen en 5 kinderen. 
Huisvesting is gedurende het jaar verleend aan 15 alleenstaanden en 1 gezin. 
Daarnaast werd 1 alleenstaande en 1 gezin gehuisvest door particulieren en 1 gezin 
door een diaconie. De overige cliënten voorzien zelf in huisvesting bij vrienden, familie 
of landgenoten. De kosten hiervan zijn niet zichtbaar in de administratie van 
Vluchteling Onder Dak.  
 
De noodzakelijke reiskosten van cliënten voor bezoek aan artsen, advocaat, IND, 
ambassade of consulaat zijn fors toegenomen. Een belangrijk deel daarvan wordt 
veroorzaakt door een gezin dat voor traumabehandeling regelmatig naar Centrum 45 
in Oegstgeest moest reizen. De eigen bijdrage bij medicijnverstrekkingen door een 
apotheek vormt een terugkerende kostenpost. Deze kosten worden niet vergoed 
vanuit de regeling voor niet-verzekerde vreemdelingen. 
 
In de tweede helft van 2015 is naast de juridisch medewerker tijdelijk een part time 
coördinator sociaal-maatschappelijke begeleiding aangesteld. Hiermee kan de juridisch 
medewerker zich concentreren op het juridisch perspectief van de cliënten en worden 
de overige activiteiten voortaan aangestuurd door de coördinator sociaal-
maatschappelijke begeleiding.  
 
Halverwege 2015 hebben wij 14 cliënten aangemeld bij de gemeente Ede om in 
aanmerking te komen voor de door de staatssecretaris ter beschikking gestelde 
middelen voor de opvang van 
uitgeprocedeerde asielzoekers (bed-, 
bad- en broodregeling). Bij de landelijke 
verdeling van de middelen zijn de 
aanvragen van de gemeente Ede echter 
niet meegenomen. Bij de verdeling is 
uitgegaan van de door gemeenten in het 
voorjaar van 2015 opgegeven aantallen. 
Hierdoor loopt Vluchteling Onder Dak 
een bedrag van circa  € 50.000 mis.  
 
Over 2015 heeft stichting Vluchteling Onder Dak in plaats van een verwacht overschot 
een exploitatietekort van € 25.723. Om in dit tekort te voorzien is door het fonds een 
renteloze lening verstrekt voor een periode van drie jaar. Begin 2016 is er een 
aanvraag ingediend bij de gemeente Ede voor een eenmalige subsidie om te voorzien 
in de misgelopen inkomsten uit de bed-, bad- en broodregeling. Over deze aanvraag 
moet nog worden beslist.  
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4. VOD in Wageningen 
 

De staf en het bestuur van VOD hebben zich het afgelopen jaar weer volop in allerlei 
kringen in de stad bewogen, ten bate van onze cliënten. 
 
Vanzelfsprekend was er veel contact met de gemeente Wageningen. Diverse malen 
heeft er overleg plaats gevonden met burgemeester van Rumund en wethouder de 
Brito. Soms betrof dat overleg de positie van cliënten, zoals rondom Tri, soms waren 
beleidskwesties aan de orde, zoals de vraag hoe om te gaan met de vraag van de IND 
om te komen tot een Lokaal Terugkeer Overleg (LTO) of de vraag of Wageningen zich 
zou kunnen melden voor de landelijke Bed-Bad-Brood-regeling. Met de 
beleidsambtenaren die zich bezig houden met vluchtelingen en statushouders 
verliepen de contacten gemakkelijk en prettig.  
 
VOD heeft enkele malen aan tafel gezeten met vertegenwoordigers van de IND en 
DT&V. Onze (de VOD-) insteek daarbij is dat we proberen in dit soort overleg de 
belangen van onze cliënten zo goed mogelijk te behartigen door misverstanden over 
hun positie weg te nemen of door duidelijk te maken dat een eenvoudige recht-toe-
recht-aan benadering geen soelaas zou bieden gegeven de situatie van onze cliënten 
en gezien onze ervaring en kennis in soortgelijke zaken. 
 
Met de beleidsambtenaar Maatschappelijke Opvang van de gemeente Ede zijn 
constructieve contacten onderhouden over de toepassing van de (voorlopige) BBB-
regeling op onze cliënten. Helaas heeft het overleg tussen het kabinet en de VNG nog 
geen definitieve en breed geldende regeling opgeleverd, waardoor onze cliënten geen 
gebruik van deze regeling konden maken, ondanks diverse rechterlijke uitspraken dat 
de overheid een zorgplicht heeft voor uitgeprocedeerde mensen. 
 
Er is sprake van een Intensieve samenwerking tussen VOD en Vluchtelingenwerk Oost 
Nederland (VWON). Onze organisaties hebben met mensen in vergelijkbare situaties 
te maken, VOD heeft “onderdak” gevonden bij VWON: we delen werkruimtes en 
apparatuur. En samen met andere organisaties hebben we een programma in het 
kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De samenwerking 
verloopt erg goed wat betreft VOD. 
 
Vanuit onder meer VWON en VOD werd de nieuwe stichting Welkom in Wageningen 
opgezet, vooral bedoeld om het gesprek in de stad over nieuwe inwoners en te 
huisvesten vluchtelingen op gang te brengen en als een intermediair tussen veel 
bereidwillige Wageningers, de COA en VWON. Meer dan 200 vrijwilligers meldden zich 
aan voor allerhande activiteiten ten behoeve van nieuwe tijdelijke en permanente 
bewoners van onze stad. 
 
Haar hele geschiedenis (van inmiddels 17 jaar) lang heeft VOD een beroep kunnen 
doen op de plaatselijke en regionale kerkgemeenschappen. Dat is erg prettig voor 
onze cliënten: het schept de mogelijkheden onze activiteiten te verdiepen en te 
verbreden. PKN, de Rooms-katholieke Parochie  Titus Brandsma en speciaal de locatie 
Wageningen Johannes de Doper Geboortekerk, de Vineyard, de Baptisten, en 
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kerkgenootschappen in Bennekom ondersteunden ons afgelopen jaar op diverse 
wijzen: door bijdragen voor de Kerstpakkettenactie, door donaties en giften, door 
materiële steun. 
 
Ook waren er contacten met artsen en tandartsen en met GGZ-organisatie Pro 
Persona, die onze cliënten bijstonden.  
 
Het Rode Kruis nam actief deel aan de Kerstpakkettenactie door een eigen pakket aan 
elk van onze cliënten te verstrekken. 
 
De cliënten van VOD konden een beroep doen op de Voedsel- en Kledingbank al 
bestaat de regel dat die ondersteuning na drie jaren eindigt. 
 
VOD had in het kader van de WMO al eerder een samenwerking met 
welzijnsorganisatie Solidez (taallessen en activiteiten in buurthuizen voor VOD-
cliënten), en die relatie werd afgelopen jaar versterkt en uitgebouwd, onder andere 
doordat de VOD-juriste adviezen uitbracht over de verblijfsstatus van cliënten van 
Solidez.  
 
Bestuur en staf van VOD namen deel aan activiteiten op Koningsdag, op 4 mei (Stille 
tocht), de Molenmarkt en de AID. 
 
Schouwburg Junushoff, Stichting Katholiek Jeugdbelang en studentenorganisaties 
wisten VOD te vinden om de organisatie financieel te steunen. 
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5. Communicatie en PR 
 

Dit jaar hebben we vier keer een digitale nieuwsbrief uitgebracht met nieuws over 
onze cliënten, acties en oproepen tot verdere steun van ons werk. De nieuwsbrieven 
hebben we nu ook op onze website geplaatst. 
 
De website is verder onder handen genomen en we hebben nu ook links naar 
facebook en twitter geplaatst. Het aantal geplaatste berichten is flink toegenomen 
ten opzichte van voorgaande jaren. De website oogt daardoor ook actueler. 
 
De nieuwsfeeds zijn nu als aparte links opgenomen in de website. Deze nieuwsfeeds 
geven actuele informatie over zaken rondom vluchtelingen en asielzoekers. Daarbij 
wordt aangegeven wat de bronnen zijn. De inhoud van de berichten weerspiegelt 
lang niet altijd de opvattingen van Vluchteling Onder Dak, maar we vinden dat we 
mensen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp niet mogen onthouden van de 
verschillen in visie op dit onderwerp. 
 
Van Facebook werd dit jaar voor het eerst intensiever gebruik gemaakt. Ook hier 
worden nu meerdere berichten per maand geplaatst. 
 
Om ook studenten te betrekken bij ons werk hebben we verschillende keren 
berichten geplaatst in het Engels geplaatst. Het merendeel van de studenten aan de 
Wageningen Universiteit komt uit het buitenland.  
 
Op 23 en 24 september organiseerde VOD samen met Vluchtelingenwerk en 
Stichting Syrische vluchtelingen in Irbid twee informatie avonden, in het Engels en 
Nederlands, met het doel meer vrijwilligers aan te trekken, met name internationale 
studenten.  Hier is het wekelijkse VIP-
overleg (Volunteers in Practice) bij 
VOD uit voortgevloeid. In dit overleg 
komen internationale vrijwilligers 
bijeen. Door publieke activiteiten en 
publiciteit te verzorgen werken ze 
aan de zichtbaarheid/bekendheid van 
VOD (ondermeer binnen de 
Wageningen Universiteit). Ook wordt 
er gezocht naar activiteiten waarmee 
meer financiële middelen kunnen 
worden aangetrokken.  
 
Vluchteling Onder Dak heeft zich in 2015 gepresenteerd tijdens de activiteiten op 
Koningsdag, op de Molenmarkt, bij de Algemene Introductiedagen en bij de 4 en 5 
mei vieringen.  
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6. Het bestuur van Vluchteling Onder Dak 
 
 

Het bestuur heeft gedurende het verslagjaar bestaan uit: 
● Jan Harm Roseboom, voorzitter en penningmeester, 
● Jack Bogers, secretaris, 
● Emma Diemont, lid van het bestuur met PR-skills en veel contacten met 

studenten, 
● Gerard van der Graaf, lid van het bestuur, vreemdelingenadvocaat met grote 

kennis van  procedures waar onze cliënten mee te maken hebben. 
 
In het verslagjaar vergaderde het bestuur negenmaal over de activiteiten van de 
stichting. Daar buitenom zijn er vele overlegmomenten en contacten vanuit de 
stichting waar de bestuursleden druk mee zijn. Overleg is gevoerd met de kerken, 
met de gemeente Wageningen en de gemeente Ede, met de Woningstichting en met 
de partners op het beleidsterrein vluchtelingen in het kader van de WMO wordt drie 
keer per jaar de voortgang besproken en activiteiten op elkaar afgestemd. 
 
Afgelopen jaar hoefde de Klachtencommissie van VOD niet bijeen geroepen te 
worden. Walter Deville is vanwege werk veelvuldig voor langere tijd in het buitenland 
en heeft zich teruggetrokken als lid van de Klachtencommissie. VOD dankt hem voor 
zijn inspanningen.  
 
Wageningen, voorjaar 2015, 
 
Het bestuur van de stichting Vluchteling Onder Dak in 2015, 
Emma Diemont, 
Gerard van der Graaf,  
Jan Harm Roseboom, 
Jack Bogers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beginning of November the ‘Charity Chic’ event 
was organised by students. Students handed in 
clothes which were sold at a market on the 
campus. The donations went to VOD! 
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7.   Medewerkers Vluchteling Onder Dak gedurende 2015 
 
 Marleen Kramer, juridische begeleiding (gehele jaar) 
 Wilma Smilde, sociaal-maatschappelijke begeleiding (vanaf september) 

Jorine Koren, sociaal-maatschappelijke begeleiding (tot juli) 
Erika Antionazzo, werving en begeleiding van buddy’s (tot en met september) 
Lali de Araujo, uitbetaling leefgelden (gehele jaar) 
Marion Groenhout, uitbetaling leefgelden (gehele jaar) 
Yun Hoefs-Tang, administratie (gehele jaar) 
Inge van Rheenen, secretariële ondersteuning en ondersteuning VIP team (vanaf 
november) 
Kayin Venner, huisvesting (deel van het jaar, daarna is hij zich voor het Landelijk 
Ongedocumenteerden Steunpunt gaan inzetten) 
Jiske van Hoek, huisvesting (vanaf oktober) 
Tino Molenaar, huisvesting, allerlei klusjes (vanaf november)  
 
Kerstactie 2015: Jilles Schippers, Annegreet Ottow, Bouke Pieter Ottow 
 
Buddy’s, gehele jaar: Marijke Bossink, Marion Groenhout, Thomas Koot , Atti 
Muriricho (op afstand), Jaap-Harm de Jong,  Sjoerd Haitsma; dit jaar begonnen: 
Esther Keun, Jilles Schippers en Joost Huijbregts en dit jaar gestopt: Yun Hoefs-Tang 
en Rien Nederveen. 
 
VIP team, coördinatie Emma Diemont (bestuur) bestaande vanaf oktober. 
Wisselende groep, met Anneka Cooke, Enrico Maria Corti, Veronika Wehner, David 
Matuschek. 
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8.   Klachtencommissie 
 
De klachtencommissie heeft gedurende het verslagjaar geen klachten ontvangen en 
is niet bijeen geweest. 
 
 
Cox Merkelijn (voorzitter)  
Stella Efdé (lid)  
Walter Deville (lid)  
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9.   De cijfers op een rij, verkorte weergave jaarrekening 2015 
 

 

 
 

2014 2015

25.145 20.210

52.282 53.066

77.427 73.276

2014 2015

28.558 39.365

huis ves ti ngskos ten cl i ënten 26.130 30.844

796 2.302

852 873

2.066 176

0 97

576 1.420

58.978 75.077

pers oneel skos ten 10.137 14.968

466 440

2.605 2.171

pr en publ iciteitskos ten 38 320

3.913 4.350

1.151 634

206 361

0 0

afs chri jvi ngen 365 365

18.881 23.609

77.859 98.686

fi nanci ël e baten en l as ten -303 -313

-735 -25.723

totaal uitgaven

exploitatiesaldo 

totaal beheerskosten

overige kosten cl i enten

totaal cliëntgebonden kosten

begeleidings- en organisatiekosten

rei skos ten personeel

kantoorkosten

huur kantoorruimte

overige pers oneel s kos ten

bank- en admi ni s tratiekos ten

bestuurs kos ten

WMO s ubs idi e gemeente Wageningen

activiteiten

totaal inkomsten

UITGAVEN

cliëntgebonden kosten

leefgel den cl ienten

rei skos ten cl i enten

medis che kos ten

juridis che kos ten

EXPLOITATIEOVERZICHT 2015

INKOMSTEN

ontvangen bi jdragen
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         Jaarverslag stichting Vluchteling Onder Dak 14 
 

 
 
 
 
  
 
 

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA 2014 2015 PASSIVA 2014 2015

Inventaris 496 131 Eigen Vermogen 2.031 -23.692

Vorderingen 10.774 2.277 Res erveri ngen 1.172

Li quide mi ddel en 2.155 13.839 Schulden korte termi jn 1.913 2.669

Schulden la nge termi jn 25.000

Overlopende pas s iva 9.481 11.098

13.425 16.247 13.425 16.247


