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Voorwoord 

 

Voor u ligt het Jaarverslag 2018 van de stichting Vluchteling onder Dak (VOD). Dit jaar is 

het 19e jaar dat VOD actief is in het Wageningse om vluchtelingen die vooralsnog geen 

verblijfsvergunning hebben voor Nederland, te ondersteunen bij het ontwikkelen van 

een nieuw perspectief en hen daarbij daadwerkelijk verder op weg te helpen. 

 

VOD is een kleine organisatie, met in het verslagjaar twee mensen die elk twee 

dagdelen per week betaald worden en een iemand die we voor drie dagdelen in dienst 

hebben. Zij allen maken behoorlijk wat meer uren dan waarvoor ze betaald worden. 

Daarnaast zijn een vijftiental actieve vrijwilligers aan de slag. Met zijn allen hebben we 

ons sterk gemaakt voor ongeveer veertig vluchtelingen zonder verblijfstitel die in 

Wageningen of directe omgeving wonen. Onze cliënten hebben het over het algemeen 

niet gemakkelijk tot, je mag wel zeggen, bijzonder zwaar. Meervoudige problematieken 

zijn aan de orde en dat vergt ook behoorlijk wat inzet, creativiteit, volhardendheid en 

een grote betrokkenheid van onze vrijwilligers. 

 

Het is goed dat we toch ook over het verslagjaar 2018 vooruitgang kunnen melden. 

Vooruitgang voor onze cliënten: 2 mensen kregen een vergunning, 3 mensen kwamen 

weer in de opvang van de landelijke overheid, één cliënt is vertrokken naar Zweden en 

met 2 anderen werd in onderling overleg de opvang beëindigd maar wel voor een 

vervolgoplossing gezorgd. Het Logeerhuis dat we samen met de kerken hebben opgezet 

was van groot belang voor onze cliënten. Anderen wisten we, in afwachting van verdere 

ontwikkelingen, nog iets meer permanent te huisvesten en ondersteunden we in 

juridische zin en meer praktische zin, bijvoorbeeld bij hun gang naar de tandarts, en met 

een bescheiden leefgeld. 

 

VOD werkt met andere zorg- en welzijnsorganisaties binnen Welsaam aan de realisatie 

van het sociaal beleidskader Samen Wageningen. Een samenwerking die het afgelopen 

jaar verder ontwikkeld is en tot meer onderling overleg over de steun aan de doelgroep 

vluchtelingen en asielzoekers heeft geleid.  

Het buddyproject dat we sinds enkele jaren in de lucht proberen te houden heeft zich 

verder uitgebreid. Daarnaast hebben we de juridische en sociaal-maatschappelijke 

begeleiding van onze cliënten in 2018 goed op orde weten te houden.  

 

Vooruitgang ook voor vluchtelingen die in de belendende gemeenten wonen. De 

“Wageningse aanpak” staat model voor beleid dat in de gemeenten van de Food Valley 

ontwikkeld gaat worden in samenwerking met VOD. 

 

In het verslagjaar werd het bestuur uitgebreid met Dorien de Jonge, die per 1 

september met verve aan de slag is gegaan. 

 

Het bestuur van Vluchteling onder Dak: 

Jan Harm Roseboom, penningmeester en voorzitter a.i. 

Jack Bogers, secretaris. 

Dorien de Jonge, algemeen bestuurslid  
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1. Cliënten 

 

In het verslagjaar 2018 heeft VOD 40 personen, waaronder 12 kinderen, juridisch en 

sociaal-maatschappelijk begeleid. Onze cliënten zijn oorspronkelijk afkomstig uit elf 

verschillende landen. Het merendeel van hen konden we ondersteunen met een klein 

leefgeld per veertien dagen. Vijf alleenstaanden en vier gezinnen, in totaal 

eenentwintig personen, konden we ook nog ondersteunen in hun behoefte aan 

onderdak. Negen alleenstaanden en zes gezinnen maken gebruik van de Voedselbank. 

Acht alleenstaanden en zes gezinnen van de Kledingbank 

 

In de laatste maand van het verslagjaar kwam er (eindelijk!) uitsluitsel over de 

deelname van onze cliënten aan het Ik-Doe-Mee-Fonds. Het College van B&W besloot 

dat cliënten van VOD die door de regionale toetsingscommissie positief zijn 

beoordeeld, aanspraak op het Fonds mogen maken. Dat levert voor veel van onze 

cliënten extra mogelijkheden op om deel te nemen aan participatiebevorderende 

activiteiten. Omdat onze andere cliënten hiervan geen gebruik zouden kunnen maken, 

heeft het bestuur besloten hiervoor extra middelen uit te trekken.  

 

Wat waren de ontwikkelingen: 

• Twee cliënten kregen gedurende het verslagjaar een verblijfsvergunning;  

• Drie cliënten kregen weer recht op opvang van rijkswege in afwachting van een 

mogelijke verblijfstatus; 

• Twee cliënten hebben opvang elders gekregen, waaronder één in de Medische 

Opvang Ongedocumenteerden in Amsterdam; 

• Eén cliënt is vertrokken naar familie in Zweden; 

• Eén cliënt is met onbekende bestemming vertrokken; 

• In totaal zijn er 12 nieuwe cliënten bijgekomen en 8 mensen vertrokken; 

• De toetsingscommissie heeft acht personen toegelaten tot de noodopvang en de 

noodopvang verlengd voor 17 personen.  
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2. De VOD-staf in 2018 

 

De staf bestond in 2018, evenals in een groot deel van het voorafgaande verslagjaar, 

uit mevrouw Heeltsje Graansma, de coördinator sociaal-maatschappelijke begeleiding, 

de heer Frank Hagedoorn, onze juridisch onderlegde medewerker en de heer Ewout 

Openneer, de coördinator van ons buddyproject (werving, koppeling aan cliënten en 

ondersteuning van onze buddy’s). 

 

In het verslagjaar hebben de verschillende stafleden een aantal zusterorganisaties van 

VOD bezocht (Knel Eindhoven, Inlia Groningen en het LOS) in het kader van “ kijken bij 

de buren, levert wellicht handige tips voor het werk op”. 

 

Ewout Openneer heeft in het vierde kwartaal van het verslagjaar een intervisietraject 

ontwikkeld voor staf en vrijwilligers om de kwaliteit van werken verder te verbeteren. 

 

Voor de juridische begeleiding van onze cliënten wordt samengewerkt met het 

regionaal steunpunt rechtsbescherming van VWON in de persoon van Marleen 

Kramer. Marleen is in het verleden juridisch medewerker geweest bij Vluchteling 

Onder Dak en coördineert nu de juridische begeleiding binnen Vluchtelingenwerk. 

Vanwege haar diepgaande kennis van de asielwetgeving en de jurisprudentie op dit 

gebied vormt zij een goede sparring partner voor onze medewerkers.  
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3. De vrijwilligers die zich inzetten voor de cliënten van VOD in 2018 

 

De volgende vrijwilligers waren actief voor VOD actief:  

• Erika Antoniazzo biedt algemene ondersteuning bij de begeleiding van onze 

cliënten; 

• Marion Groenhout en Lali de Araujo waren steeds aanwezig op de betaaldagen 

om onze cliënten op te vangen en de staf te ondersteunen; 

• Arie Cuppen is actief als huismeester van ons logeerhuis en onze huurwoningen; 

• Lena Schulte-Uebbing heeft, na de geboorte van Juul het hele verslagjaar de 

boekhouding op orde gehouden.  

• Jaap Versteegh liep vanuit de CHE stage bij VOD. Hij vertrok in oktober. Wendy 

Prop meldde zich als nieuwe stagiair, maar trok zich om persoonlijke redenen snel 

weer terug. 

            

Nieuw in 2018 is ook de samenwerking met ‘Changemakers’ deze organisatie richt  

           zich op jongvolwassenen en heeft al meerdere malen mensen gevonden die voor  

           VOD de handen uit de mouwen willen steken.  

  

In overleg tussen de VOD-staf en het Vrijwilligerscentrum is gepoogd te komen tot  

een omschrijving van taken voor zowel staf als potentiele vrijwilligers. In dit kader  

worden eerst nieuwe functieprofielen voor de stafleden opgesteld. 

 

 

  



  _________________________________________________________________________________________________ 

         Jaarverslag 2018 stichting Vluchteling Onder Dak 6 

 

4. Het VOD-Buddyproject 

 

Begin 2018 waren er 8 buddy’s actief voor VOD. Gedurende het verslagjaar kwamen er 

7 buddy’s bij. Helaas hielden, om uiteenlopende redenen ook 3 buddy’s ermee op, 

zodat er aan het eind van het verslagjaar 12 actieve buddy’s waren. De aanwas van 

nieuwe buddy’s is inmiddels dusdanig dat alle cliënten die een buddy willen ook aan 

iemand gekoppeld kunnen worden. Sommige cliënten, met een zeer beperkt netwerk, 

hebben zelfs meerdere buddy’s, om daarmee een steunend netwerk om ze heen te 

bouwen. Eind 2018 zijn er gesprekken gevoerd met potentiele buddy’s waarbij het 

zelfs de vraag was op welke termijn we een cliënt beschikbaar zouden hebben. Deze 

gesprekken leveren echter ook vrijwilligers voor andere taken op.  

 

In 2018 hebben een aantal buddy’s een buddy-activiteit met een cliënt ondernomen, 

bekostigd uit het budget dat het Oranjefonds hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Zo 

werden de dierentuinen in Arnhem en Rhenen met cliënten bezocht. Ook zijn er 

kleinere activiteiten geweest waarbij buddy’s gebruik hebben kunnen maken van het 

activiteitenbudget. 

 

In 2018 is er ook een promotiefilmpje voor het buddyproject gemaakt. Vier buddy’s 

hebben hieraan meegewerkt. Het filmpje geeft een duidelijk beeld van het werk bij 

VOD en hoe je als buddy iets kan betekenen. Het wordt gebruikt bij presentaties en 

voorlichting over het werk aan groepen, maar ook om nieuwe buddy’s een indruk te 

geven.  

 

Vanuit de coördinator van het buddyproject werd contact gelegd met Merlijn van 

Schaik, die het zogenoemde Maatjesproject van Welkom in Wageningen coördineert. 

Mogelijk dat dit in 2019 tot vormen van samenwerking leidt. 

 

Op 9 maart en 23 november zijn er netwerkavonden georganiseerd. Deze 

bijeenkomsten, begonnen als buddybijeenkomsten, zijn nu wat breder getrokken: het 

zijn nu avonden waar alle buddy’s, andere vrijwilligers, vaste (vrijwillige) medewerkers 

en bestuursleden elkaar kunnen ontmoeten.  

 
Op 23 november waren er zo’n 40 mensen die meedachten over “ lastige kwesties” .  
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Ook is het programma zo dat de avonden geschikt zijn om geïnteresseerden te laten 

kennismaken met en meedenken over het werk van Vluchteling Onder Dak. 

 

In 2018 zijn er ook andere activiteiten geweest waar door enkele buddy’s een bijdrage 

aan geleverd is. Zo exposeerde een van onze cliënten haar schilderijen in de BBLTHK en 

hielpen buddy’s met de organisatie en de inrichting. “ Eenmalige vrijwilligers”  hielpen 

om de tuin van een nieuwe woning zodanig gereed te krijgen dat de bewoners er zelf 

verder mee aan de slag konden gaan.  

 

Als buddy’s van onze cliënten waren gedurende (een deel van) het verslagjaar actief: 

Esther Keun, Elbert Jochemsen Henk en Antoinette van Schaik, Jilles Schippers, Marijke 

Bossink, Jedidjah van Leeuwen, Michiel Gouman, Minke van Oeffelt, Dorien de Jonge, 

Evert-Jan Bakker, Peter & Rosio van Vliet, Willeke Vreugdenhil, Erik Woltmeijer, 

Laurens van der Zee, Ary Gunter 
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5. De financiële situatie in 2018 

 

Het totaal aantal cliënten gedurende het jaar is redelijk stabiel gebleven. Er vertrokken 

een aantal alleenstaanden en een gezin, maar er kwamen ook weer nieuwe cliënten 

bij, waaronder een gezin met 3 kinderen. In totaal zijn er 28 volwassenen en 12 

kinderen in 2018 voor kortere of langere tijd begeleid. 

 

De opvang- en begeleidingskosten over geheel 2018 zijn iets hoger dan begroot. Dat 

komt met name door dat er meer is uitgegeven aan reiskosten, medische kosten en 

juridische kosten van cliënten. Ook zijn meer kosten gemaakt om cliënten mee te 

kunnen laten doen aan activiteiten in de samenleving. Met name voor kinderen 

hebben we extra middelen ingezet voor deelname aan sportactiviteiten en creatieve 

vorming zoals muziek- en danslessen. 

 

Leefgelden zijn gedurende 2018 verstrekt aan 21 volwassenen en 12 kinderen. 

Huisvesting is gedurende het jaar verleend aan 5 alleenstaanden en 4 gezinnen. 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. Ook 

zijn een aantal cliënten weer ondergebracht in een AZC in verband met een heropende 

procedure.  

 

Stichting Vluchteling Onder Dak maakt onderdeel uit van Welsaam, een 

netwerkorganisatie van 14 welzijns- en zorgorganisaties die van de gemeente 

Wageningen de opdracht hebben gekregen om uitvoering te geven aan het sociaal 

beleidskader Samen Wageningen. Verantwoording van de middelen die zijn verkregen 

om invulling te geven aan de door de gemeente Wageningen gestelde doelen wordt 

gedaan via Welsaam.  

 

De kosten voor cliënten die verblijven in de gemeenten Rhenen, Scherpenzeel, 

Renswoude, Barneveld en Ede en die voldoen aan de gestelde toetsingscriteria worden 

op declaratiebasis vergoed door de gemeente Ede die als penvoerder optreedt 

namens deze gemeenten.    

 

Voor het buddyproject is een subsidie toegezegd door het Oranjefonds voor een 

periode van drie jaar. Daarmee worden de kosten van dit project voor een deel 

afgedekt.  

 

Op de valreep is er overeenstemming bereikt over de inzet van middelen uit het Ik-

doe-Mee fonds in Wageningen ten behoeve van onze cliënten. Dat heeft een extra 

inkomst van ruim vierduizend euro opgeleverd. Voor een deel dekt dat de extra 

uitgaven die we hebben gedaan om onze cliënten te laten participeren in de 

samenleving.  

 

Over heel 2018 heeft stichting Vluchteling Onder Dak een positief resultaat geboekt 

van € 382. Dat is gebruikt om het eigen vermogen van de stichting te versterken.  
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In overleg tussen het kabinet den de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is 

begin 2019 besloten om een tegemoetkoming te verstrekken aan gemeenten die een 

bed-, bad- en broodvoorziening verzorgen. Via de gemeente Ede zijn eind maart 2019 

de opvangcijfers van Vluchteling Onder Dak over 2018 ingediend. De toewijzing aan 

gemeenten zal in de loop van 2019 zijn beslag krijgen. Stichting Vluchteling Onder Dak 

dient vervolgens een aanvullende subsidie aan te vragen bij de gemeente Ede. Er valt 

nog geen indicatie aan te geven van de uit deze regeling te verwachten bedragen. 
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6. Huisvesting cliënten 

 

Als onze cliënten niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien, proberen we tijdelijk 

onderdak te regelen. Wij huren daarvoor kamers bij een aantal particuliere 

kamerverhuurders en hadden in (delen van) het verslagjaar de beschikking over twee 

woningen die we huren van de Woningstichting en een woning die we van de 

gemeente Wageningen huren. 

 

Eén van deze woningen is in gebruik als logeervoorziening. Dit betekent dat wij hier 

een eerste opvang bieden in afwachting van een meer definitieve plek. De 

logeervoorziening is opgezet met behulp van vijf kerken en geloofsgemeenschappen 

uit de regio Wageningen.  

 

Dankzij de inzet van een bevriende makelaar konden we een op termijn te saneren 

woning van de gemeente Wageningen huren vanaf half mei.  

 

Halverwege het jaar hebben we de huur van een van de bij de Woningstichting 

gehuurde woningen op moeten zeggen wegens een (ondanks grote inzet van onze 

huismeester, De VOD-staf, en- bestuur en gebruikers van de woning) onoplosbaar 

conflict over vermeende geluidsoverlast met een buurvrouw. Eind van het verslagjaar 

moesten we een andere woning die we huurden van de Woningstichting leeg 

opleveren: de woning gaat verkocht worden. Dit maakte dat we het tweede deel van 

het jaar erg krap zaten in onze huisvestingsmogelijkheden. Pas in 2019 lukte het om 

hierover tot een gesprek te komen met de directeur/bestuurder van de 

Woningstichting. 

  

Een van onze vrijwilligers vervult de rol van huismeester voor de woningen die we 

huren. De huismeester zorgt voor de in- en uithuizing van cliënten, draagt zorg voor 

het sleutelbeheer, verricht kleine reparaties, ziet toe op een goed gebruik van de 

woning en onderhoudt de contacten met de Woningstichting.  Om de 

logeervoorziening voor iedereen leefbaar te houden is er een set huisregels opgesteld. 

Ook die worden door de huismeester bewaakt. Dit alles verloopt naar tevredenheid 

van de bewoners, de Woningstichting en de medewerkers van Vluchteling Onder Dak.  
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7. Communicatie en PR 

 

Dit jaar hebben we twee keer een digitale nieuwsbrief uitgebracht met nieuws over 

onze cliënten, acties en oproepen tot verdere steun van ons werk. In totaal hebben 

we ongeveer 200 abonnees. De nieuwsbrieven worden ook op onze website 

geplaatst.  

 

Op onze Facebook pagina worden met enige regelmaat berichten geplaatst. Er zijn 

ruim 260 vaste volgers. Berichten met praktische hulpvragen en rond actuele 

thema’s worden het meest bezocht. Hulpvragen op gebied van huisvesting en 

huisraad worden gedeeld, alsook landelijke oproepen om asielzoekers te steunen.  

 

Presentaties in kerken leveren het nodige op, zowel in opbrengst van collecten als 

wat betreft aanmeldingen voor buddy’s. In 2018 hebben we drie keer het doel van de 

collecte mogen toelichten tijdens een kerkdienst, waarvan twee keer in Ede. 

 

Eén van onze cliënten - die met hulp van het UAF een opleiding volgt aan de 

Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem (Artez) - exposeerde in de maand oktober 

een deel van haar schilderijen in de Bblthk. Ook zijn er door haar kaarten gemaakt 

voor de jaarlijkse kerstactiviteit met onze cliënten. Die waren op meerdere plaatsen 

in Wageningen te koop. 
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8. Onze partners in de stad 

 

De inrichting en bekostiging van het Sociaal Domein heeft voor de periode 2018 tot 2022 een 

nieuwe invulling gekregen. Onder de titel Samen Wageningen heeft de gemeente in 2017, in 

samenspraak met burgers en andere betrokken,  haar visie, uitgangspunten en doelen 

geformuleerd. Die hebben geleid tot 49 te behalen resultaten, waaronder ook de hulp en 

ondersteuning aan uitgeprocedeerde vluchtelingen.  

 

VOD is één van de 14 partijen binnen Welsaam en heeft zich met hen verbonden om 

gezamenlijk de doelstellingen van Samen Wageningen waar te maken. Daarvoor zijn voor ons 

werk nu in ieder geval voldoende middelen beschikbaar. 

 

 
 

Onder de Kerngroep van Welsaam die sturing geeft aan het geheel hangen verschillende 

ontwikkeltafels, waarvan één gericht op vluchtelingen en statushouders. Die ontwikkeltafels 

zijn gericht op het signaleren en oplossen van knelpunten, het inspelen op nieuwe 

ontwikkelingen en het zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking. Een bestuurslid van 

VOD vervult de taak van voorzitter van deze overlegtafel. 

 

De in het verleden opgebouwde relaties met onder andere Solidez, Bblthk, Vrijwilligers 

Centrum, ’t Gilde, Inloopcentrum Markt 17, Welkom in Wageningen, Voedselbank en 

Kledingbank blijven bestaan en zullen de komende jaren nog uitgebreid worden met andere 

partijen. 

 

Contacten zijn ook onderhouden met verschillende kerken en geloofsgemeenschappen en in 

een bijeenkomst van Kerknet hebben we de voortgang van het project logeerhuis kunnen 

presenteren.  

 

Vanzelfsprekend was er op gezette tijden contact met beleidsmedewerkers van de gemeente 

Wageningen en, incidenteel, met de wethouder verantwoordelijk voor vluchtelingen en de 

burgemeester. 

 

En tenslotte moet als gewaardeerd samenwerkingspartner De Woningstichting genoemd 

worden. 
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9. Bestuur 

 

Het bestuur van VOD bestond het afgelopen jaar uit:  

• Dorien de Jonge, algemeen bestuurslid, vanaf 01 september 2019; 

• Jan Harm Roseboom, penningmeester en waarnemend voorzitter, daarnaast actief 

op het terrein van het onderhouden van banden met kerkgenootschappen en de 

gemeentes Wageningen en Ede; 

• Jack Bogers, secretaris, vervult de werkgeversrol voor medewerkers en vrijwilligers , 

is eerste aanspreekpunt bij klachten van cliënten en onderhoudt contacten met 

Woningstichting en andere huisvesters en met Welkom in Wageningen. 

 

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar tien maal en voerde daarnaast gesprekken 

om medewerkers en vrijwilligers te werven en in te werken, functioneringsgesprekken, 

gesprekken met de gemeente op zowel ambtelijk als bestuurlijk vlak en gesprekken 

met organisaties waarmee samen wordt gewerkt.  

 

Het zoeken naar nieuwe bestuursleden hield ons het hele jaar bezig. Daarnaast 

vroegen de activiteiten in het kader van Samen Wageningen erg veel aandacht en 

werden contacten uitgebouwd in (vooral) Veenendaal en Ede. 

 

In de zomer hebben bestuur en staf de definitie van onze doelgroep nog eens uitvoerig 

onder de loupe genomen. Dat is eens in de zoveel tijd van groot belang vanwege 

veranderingen in de wet- en regelgeving, in het (inter-) nationaal beleid en vanwege 

een vernieuwing van bestuurs- en stafleden.  

 

In oktober besprak het bestuur de notitie Regionale Aanpak. Die notitie beschrijft hoe 

VOD de uitbreiding van haar werkterrein naar de gemeenten Barneveld, Nijkerk, Ede 

en Rhenen en in de toekomst waarschijnlijk Veenendaal, zou kunnen aanpakken.  

 

Het jaarplan 2017 – 2018 kreeg een concrete invulling met vijf verbeteracties: meten 

van de betrokkenheid medewerkers, streven naar een compleet bestuur, relaties met 

externe partijen in kaart brengen, werk op orde zodat mensen met een gerust hart op 

vakantie kunnen gaan en het vergroten van het lerend vermogen door elders ons licht 

op te steken en proberen daar verbeterpunten voor onze eigen organisatie uit te 

halen. 
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De goede samenwerking met Vluchtelingenwerk Oost Nederland (VWON) werd verder 

door gezet. In het kader van Samen Wageningen werd gezamenlijk opgetrokken en 

overleg gevoerd met diverse partijen om tot een goed onderbouwd aanbod voor 

vluchtelingen en asielzoekers te komen. Om die samenwerking verder invulling te 

geven is met VWON een overeenkomst gesloten over de inzet van medewerkers over 

en weer, het gezamenlijk gebruik van de kantoorruimte en de ICT infrastructuur en 

afspraken over de consequenties van de nieuwe privacywetgeving.  

 

Samen met VWON wordt gekeken naar ruimere huisvesting voor de beide 

organisaties,  die ook ruimte zou kunnen bieden aan Inburgeringsactiviteiten.  

 

Op 4 mei werd namens bestuur, medewerkers, vrijwilligers en cliënten een krans bij 

het monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van WO II aan de Costerweg 

gelegd. 

 

De klachtencommissie van VOD, bestaande uit mevrouw mr. Ir. Cox Merkelijn en 

mevrouw ir. Stella Efde hoefde afgelopen verslagjaar niet bijeen te komen. De 

klachtencommissie heeft een zetel vacant. 
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10. VOD in de regio 

 

De activiteiten van Vluchteling Onder Dak richten zich op Wageningen en omgeving. 

Daartoe rekenen we Wageningen en de aanliggende gemeenten. Onze cliënten zijn 

niet alleen afkomstig uit Wageningen, maar ook uit de gemeenten Rhenen, 

Veenendaal, Ede, Barneveld en Renkum.  

 

 
 

 

 

Tot nog toe voelde alleen de gemeente Wageningen zich ook financieel verplicht om 

een bijdrage te leveren aan de opvang en begeleiding van afgewezen asielzoekers. Bij 

cliënten uit andere gemeenten zoeken wij zo mogelijk samenwerking met lokale 

partijen om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Vaak zijn het dan diaconieën die 

een deel of alle kosten van de opvang voor hun rekening nemen. Maar ook 

particulieren uit de betreffende gemeenten vangen mensen op. 

 

Aan de opgebouwde contacten met de gemeente Ede in het kader van de uitvoering 

van de bed-, bad- en broodregeling is een verder vervolg gegeven. Nu de betreffende 

regeling per 1-12-2016 is komen te vervallen voelde de gemeente Ede de behoefte om 

toch de opvang en begeleiding van deze doelgroep te continueren. Een ambtelijk 

voorstel daartoe werd door de gemeente Ede ingebracht in het bestuurlijk overleg 

Maatschappelijke Opvang van de gemeenten in de Valleiregio (Rhenen, Scherpenzeel, 

Renswoude, Ede en Barneveld). Dat voorstel kon tot verrassing van velen op unanieme 

steun rekenen.  
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Dit betekent dat VOD vanaf 1 januari 2018 een overeenkomst heeft met de 

betreffende gemeenten over de opvang en begeleiding van afgewezen asielzoekers. 

Voor de toelating worden dezelfde criteria gehanteerd als bij de gemeente 

Wageningen en er wordt ook gebruik gemaakt van dezelfde toetsingscommissie. Voor 

wat betreft de financiële vergoeding is een vast bedrag per cliënt overeen gekomen. 

De overeenkomst is voor een periode van drie jaar afgesloten.  

 

In dit verslagjaar hebben we een paar keer overleg gevoerd met een initiatiefgroep in 

Veenendaal die meerdere cliënten van ons onderdak en leefgeld biedt. Er zijn eerste 

voorzichtige contacten gelegd met de politiek om draagvlak te creëren voor de 

ondersteuning van afgewezen asielzoekers. Wij hebben de initiatiefgroep, bestaande 

uit betrokken kerkleden van verschillende kerk- en geloofsgemeenschappen, 

desgevraagd telkens van informatie voorzien. 
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11.   De cijfers op een rij, verkorte weergave jaarrekening 2018 

 

 
EXPLOITATIEOVERZICHT 2018     
                  

INKOMSTEN         2017   2018 

         

 subsidie Welsaam/gemeente Wageningen 30.747  104.000 

 subsidie gemeente Ede     6.840 

 oranjefonds      7.387 

 overige inkomsten    88.462  20.151 

                  

  totaal inkomsten       119.209   138.378 

         
                  

UITGAVEN         2017   2018 

         

 cliëntgebonden kosten      

 leefgelden cliënten    24.023  35.200 

 huisvestingskosten cliënten   29.359  43.093 

 reiskosten cliënten    2.748  2.365 

 medische kosten    3.046  1.589 

 juridische kosten    1.909  1.952 

 activiteiten    0  20 

 overige kosten cliënten   4.929  8.408 

                  

 totaal cliëntgebonden kosten   66.014  92.627 

         

 begeleidings- en organisatiekosten     

 personeelskosten    20.978  23.787 

 kantoorkosten    2.099  1.386 

 pr en publiciteitskosten   0  0 

 huur kantoorruimte    4.350  4.350 

 buddyproject    6.221  9.617 

 bank- en administratiekosten   179  640 

 advieskosten    0  5.463 

 afschrijvingen    0  0 

                  

 totaal beheerskosten   33.827  45.243 

                  

  totaal uitgaven       99.841   137.870 

         

 financiële baten en lasten   -387  -126 

                  

  exploitatiesaldo       18.981   382 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018           
                          

ACTIVA   2017   2018       PASSIVA   2017   2018 

                     
Inventaris  0  0      Eigen Vermogen 1.401  1.783 

Vorderingen 6.684  6.081      Reserveringen 1.172  1.172 

Liquide 

middelen 74.657  2.453      Schulden korte termijn 27.048  5.579 

          

Schulden lange 

termijn 0  0 

          Overlopende passiva 51.720  0 

                   

  81.341  8.534        81.341  8.534 

 

 

 

  

 

 


