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Voorwoord 
 

 
Voor u ligt de jaarrapportage 2019 van Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart (VSGH). 

VSGH is ontstaan in 2013 op initiatief van de gemeenten Woerden en Oudewater, vanuit de wens 

de opvang en integratie van statushouders meer in eigen hand te hebben. De stichting en de twee 

gemeenten hebben dan ook -los van de eigenstandige verantwoordelijkheid van de stichting- een 

bijzondere en diepliggende relatie met elkaar. 

 

In 2019 stonden twee ontwikkelingen centraal: de interne aanpassing op de gestaag afnemende 

hoeveelheid statushouders die onze begeleiding krijgen enerzijds. Dit is het directe gevolg van het 

akkoord dat de EU sloot met Turkije, waardoor de stroom asielzoekers naar Europa en Nederland na 

2016 in snel tempo afnam. Dat de vluchtelingenproblematiek aan de grenzen van Europa daarmee 

geenszins is opgelost, bewijzen de overvolle vluchtelingenkampen in Griekenland helaas ook 

vandaag nog elke dag. Dit laat onverlet dat wij in 2019 onze staf verder hebben moeten inkrimpen. 

 

Anderzijds hebben wij de in 2018 ingezette professionalisering verder vorm en invulling gegeven. Elke 

statushouder heeft nu een individueel begeleidingsplan en wordt gevolgd op basis van een op maat 

gemaakte zelfredzaamheidsmatrix. Hiermee zijn we in staat nog beter aan te sluiten op de individuele 

situatie en goed voorbereid op de waarschijnlijke invoering van het PIP (Plan Inburgering en 

Participatie), volgend uit de nieuwe Wet Inburgering die waarschijnlijk in 2021 van kracht wordt. Ook 

zijn we in 2019 begonnen met het introduceren van een systeem van cliënt-tevredenheidsonderzoek. 

In 2020 zullen we de resultaten hiervan meenemen in het verslag.  

 

Bij het vaststellen van dit verslag raast Covid-19 over de wereld. De nu al zichtbare gevolgen 

relativeren wat wij in 2019 hebben gedaan en bereikt. Tegelijkertijd maakt het ook zichtbaar hoe 

belangrijk ons werk is voor de statushouders in Woerden en Oudewater. Hopelijk kunnen wij in 2020 

berichten dat de directe gevolgen voor onze cliënten beperkt zijn gebleven. Met alle bij het 

Vluchtelingen Steunpunt betrokken medewerkers, stagiairs en vrijwilligers werken we daar in elk geval 

hard aan. 

 

27 april 2020, 

Namens het bestuur van de 

Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart,  

 

 

Marco Frijlink, 

Voorzitter 
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Activiteitenverslag over 2019 
 

Werkzaamheden en financiering 

 
Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart (VSGH) stelt zich ten doel, uitgaande van de 

beginselen als neergelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

- te bevorderen dat vluchtelingen asiel krijgen 

- het geestelijk en maatschappelijk welzijn van vluchtelingen en asielzoekers te bevorderen in 

de gemeenten Woerden en Oudewater, door activiteiten te ontwikkelen ter bevordering van 

hun sociale en economische zelfstandigheid. (Zie ook onze statuten). 

 

Dit doet VSGH in nauwe samenwerking met haar ketenpartners: de gemeenten Woerden en 

Oudewater, de woningbouwcoöperaties de Woningraat en GroenWest, en Ferm Werk. Daarnaast 

werken we samen met tal van andere instanties, zoals het maatschappelijk initiatief Wij Zijn 

Woerden, Woerden Wijzer, Kwadraad, Stadsteam Oudewater, etc. 

 

Op basis van deze doelstelling verzorgt VSGH ten behoeve van de gemeenten Oudewater en 

Woerden specifieke activiteiten uit. Concreet gaat dat om: 

 

1. Eerste opvang / introductie in de gemeente 

2. Maatschappelijke begeleiding 

3. Juridische begeleiding o.a. bij gezinsherenigingstrajecten 

4. Integratie bevorderende activiteiten 

 

Bij beschikking ZK18001141 en ZK18001142 ontvingen wij van de gemeenten Woerden en 

Oudewater over 2019 € 172.140,00 subsidie om deze werkzaamheden te verrichten. Deze subsidie 

volgde uit de afspraken die wij hebben gemaakt in het op 11 april 2018 ondertekende 

budgetcontract met de gemeenten Woerden en Oudewater. Dit contract regelt voor de jaren 2018 

tot en met 2022 onze basisfinanciering van € 132.000 (geïndexeerd). Voor die financiering kunnen 

wij genoemde werkzaamheden verrichten voor een aantal van maximaal 175 statushouders tegelijk 

in begeleiding (telmoment 1 juli van het voorafgaande jaar). Voor elke 25 statushouders daarboven 

ontvangen we € 12.700 (geïndexeerd). In 2019 ontvingen nog we drie maal € 12.852,00 bovenop 

onze basisfinanciering. In 2020 zullen we terugvallen op de basisfinanciering, gezien de te 

verwachten afname van het aantal statushouders in begeleiding per meetdatum 1 juli 2019. 
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In 2019 hebben wij enkele onverwachte donaties gekregen en hebben wij scherp op de kosten 

gelet. Daardoor hebben wij een kleine en noodzakelijke buffer kunnen creëren voor enkele 

noodzakelijke uitgaven in 2020 en verder, waaronder opleiding van vrijwilligers en medewerkers. 

Feiten en cijfers 

 

In 2019 heeft de stichting 36 nieuwe statushouders in begeleiding genomen (Woerden 18, 

Oudewater 18). In de eerste tabel laten we zien hoe zich dat over de loop van het jaar heeft 

verhouden tot de landelijk opgelegde taakstellingen van de beide gemeenten. Ultimo verslagjaar 

lopen zowel Woerden als Oudewater voor op de taaksteling. 

 

Totale taakstelling 72 15 87 

2019 Woerden Oudewater Totaal 

Stand op 1 januari 2019 -221 5 -17 

Taakstelling 2019-1 18 4 22 

Huisvesting gerealiseerd in 1e 

halfjaar 10 18 28 

Stand op 1 juli 2019 -24 -9 -33 

Taakstelling 2019-2 18 4 22 

Huisvesting gerealiseerd in het 2e 

halfjaar  8 0 8 

Stand op 1 januari 2020 -14 -5 -19 

 

NB 1. Niet alle cliënten tellen mee voor de taakstelling. Dit geldt voor cliënten die eerder in een 

andere Nederlandse gemeente gewoond hebben, dan wel in Nederland geboren kinderen van 

statushouders. 

 

NB 2.Taakstelling: de aantallen voor de taakstelling kunnen licht afwijken van de officiële cijfers voor de 

gemeenten. Dit komt omdat de gemeente minderjarige kinderen, die onder NIDOS voogdij bij een 

pleeggezin in de gemeente zijn geplaatst, mag meetellen voor de taakstelling. Begeleiding van deze 

kinderen gebeurt door NIDOS en niet door VSGH en worden daarom door ons niet meegeteld. 

 

 

 
1 Dit betekent dat Woerden op 1 januari 2019 22 huisvestingen van statushouders voorlag op de landelijk 

vastgestelde taakstelling 
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In de volgende tabellen laten we zien hoe het totaal aantal cliënten in begeleiding zich in 2019 heeft 

ontwikkeld, waarbij we onderscheid maken in meerderjarig- en minderjarige cliënten. 

Cliënten in begeleiding Oudewater 01-01-2019 31-12-2019 Mutatie 

    

Meerderjarig 15 14 -1 

Minderjarig 10 12 2 

Totaal 25 26 1 

    

Cliënten in begeleiding in Woerden 01-01-2019 31-12-2019 Mutatie 

    

Meerderjarig  78 29 -49 

Minderjarig 66 36 -30 

Totaal 144 65 -19 

 

Totaal cliënten in begeleiding VSGH 01-01-2019 31-12-2019 Mutatie 

    

Oudewater + Woerden 169 91 -78 

 

We zien dat het totaal aantal statushouders in begeleiding afneemt volgens verwachting. Na de ‘piek 

in 2016’ nam het totaal aantal statushouders in begeleiding eerst langzaam af (gezinsherenigingen 

zorgden voor een gematigde afname). Nu hebben we niveau bereikt van voor 2015. Het is niet te 

verwachten dat het totaal aantal statushouders in begeleiding veel verder gaat dalen, ook gegeven 

de achterstanden die er nog steeds bestaan bij de IND. 

 

Cliënten langer dan 2 jaar in 

begeleiding 01-01-2019 31-12-2019 Mutatie 

    

Oudewater + Woerden 23 19 -7 

 

VSGH begeleidt statushouders als uitgangspunt gedurende twee jaren. Enerzijds omdat de 

gemeenten voor die periode financiering verschaffen, anderzijds omdat wij ook van mening zijn dat 

als er na die periode nog ondersteuning nodig is, de statushouders in principe in staat zouden 

moeten zijn om gebruik te maken van de reguliere eerstelijns zorg- en ondersteuningsvoorzieningen 

van de gemeenten.  

 

Redenen om statushouders toch langer dan twee jaar te begeleiden, kunnen onder andere zijn: 

begeleiding van (alleenstaande) ouders op het moment dat gezinshereniging plaatsvindt, begeleiding 

op het moment dat (langer dan na twee jaar) de Stadspoort wordt verlaten en eigenstandige woning 

wordt betrokken en in een enkel geval zwangerschap. In al deze gevallen vindt deze begeleiding in 

goed overleg met, dan wel op verzoek van de gemeenten plaats. 



 

7 

 

Samenwerking met andere organisaties 

 

Vanuit VSGH wordt contact onderhouden met vele andere organisaties. Met een aantal van hen 

wordt intensief samengewerkt. 

 

Sinds de overheveling van de werkzaamheden van sociale zaken van de gemeenten Woerden 

en Oudewater naar Ferm Werk zijn de zaken rondom werk en inkomen grotendeels overgegaan 

naar deze organisatie. VSGH en Ferm Werk kunnen ook in 2019 spreken van een prettige 

samenwerking. Wel hebben we gemerkt dat langdurige afwezigheid van contactpersonen de 

samenwerking bemoeilijkt. Bovendien maakt de aangekondigde inwerkingtreding van de nieuwe 

Wet Inburgering dat er toenemende onduidelijkheid dreigt over de taken en 

verantwoordelijkheden van de betrokken partijen.  

 

Door het bestuur van de stichting en de algemeen coördinator zijn enkele malen gesprekken gevoerd 

met de beleidsadviseur en programmamanager van de gemeenten Woerden en Oudewater. Tevens 

vonden er gesprekken plaats met de betrokken wethouders.  

 

De goede samenwerking met deze gemeenten heeft ertoe geleid dat we in 2018, ingaande per 1 

januari 2018, een budgetcontract hebben gesloten, waarin we voor een periode van vijf jaar afspraken 

hebben gemaakt over onze werkzaamheden en financiering, wat voor beide partijen helderheid en 

duidelijkheid heeft verschaft. Voor VSGH maakt dit contract mogelijk dat we langere termijnbeleid 

kunnen voeren, wat de kwaliteit van onze werkzaamheden ten goede komt. 

 

Verrder zijn er in 2019 cliënten doorverwezen naar WoerdenWijzer, Welzijn Woerden, Kwadraad, 

Veilig Thuis en Stadsteam Oudewater. 

 

Nauw werd ook samengewerkt met de Voedselbanken, vooral voor gezinnen waar sprake is van 

gezinshereniging, omdat het vaak lang duurt voordat de toeslagen in de nieuwe situatie op orde 

zijn. Uiteraard is samenwerking met de Voedselbanken ook belangrijk in situaties waarin sprake is 

van schuldenproblematiek. 

 

Andere organisaties waar VSGH in 2019 nauw mee samenwerkte, zijn woningbouwcorporaties 

GroenWest en Woningraat en het maatschappelijke initiatief Wij zijn Woerden.  
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Vergroten sociaal netwerk en eigen kracht van vluchtelingen 

 

Alle activiteiten van de stichting zijn gericht op een zo snel mogelijke integratie van vluchtelingen. Dit 

komt tot uiting in alle aspecten van de werkzaamheden en in de begeleiding van vluchtelingen. 

Vluchtelingen die al iets langer in de gemeenten wonen worden zelf betrokken bij de ondersteuning 

van nieuwe statushouders. Dit gebeurt veelal in de vorm van het vertalen voor landgenoten tijdens 

de eerste periode van huisvesting. Wij streven ernaar vluchtelingen te betrekken bij vrijwilligerswerk 

in onze stichting en bij andere organisaties. Met name de samenwerking met Wij zijn Woerden speelt 

hierin een steeds belangrijker rol. 

 

In 2018 zijn we begonnen met het werken met een individueel begeleidingsplan voor elke cliënt. Op 

basis van een persoonlijke analyse met behulp van een eigen versie van de zelfredzaamheidsmatrix 

wordt een plan gemaakt dat dient als handvat bij de begeleiding van elke cliënt. In 2019 hebben we 

verder gewerkt aan het consistent inzetten van deze tools, onder andere door het laten delen van 

kennis en ervaring door medewerkers, stagiairs en vrijwilligers. 

 

Professionals, stagiairs en vrijwilligers 

 

VSGH draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers. De vrijwilligers dragen allen op hun eigen wijze 

bij aan het vergroten van de draagkracht in de gemeenten voor vluchtelingen. Per ultimo 2019 werd 

VSGH ondersteund door ongeveer 11 vrijwilligers in de rol van maatschappelijk begeleider. Bijna 

100 inwoners van Woerden en Oudewater treden op als taalvrijwilliger/taalmaatje, die een 

onmisbare bijdrage leveren aan de verwerving van de Nederlandse taal. 

 

Van groot belang zijn ook de stagiairs. Afhankelijk van het aantal uren dat stagiairs tijdens hun stage 

beschikbaar zijn, nemen wij er gedurende het jaar 3 tot 5 aan. De stagiairs volgen merendeels een 

relevante opleiding op HBO-, MBO- of universitair niveau. We streven naar een mix van niveaus 

onder onze stagiairs.  

 

Over het algemeen is het werken met vrijwilligers en stagiairs inspirerend en uitdagend. We hebben 

te maken met scholen die hun regels voor stages aanpassen (vanaf 2018 duren in sommige 

gevallen stages geen 8 maanden meer, maar slechts 5) en met een enthousiast en ervaren, maar 

ook vergrijzend bestand van vrijwilligers. In 2018 zijn we begonnen met het verleggen van het 

zwaartepunt in de begeleiding van stagiairs naar de vrijwilligers. Dat leidt ertoe dat de vrijwilligers 

hun werk kunnen plannen, en de constante factor vormen, wat overwegend ook door hen wordt 

gewaardeerd. In 2019 hebben wij dit voortgezet, waarbij we merken dat deze manier van werken 

ook andere eisen stelt aan vrijwilligers. In gezamenlijk overleg blijven we proberen de beste manier 
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van werken te blijven vinden, waarbij het uitgangspunt is dat het bestuur verantwoordelijkheid moet 

kunnen blijven dragen voor hetgeen de stagiairs en vrijwilligers doen. 

 

De coördinatie van de taalvrijwilligers is door een samenloop van omstandigheden terechtgekomen 

bij een vrijwilliger van Wij Zijn Woerden. Zowel WZW als VSGH vinden dit een ongewenste situatie 

en wij hebben in gesprek met de betrokken gemeenten geprobeerd hier een structureel stabiele 

oplossing voor te vinden. Jammer genoeg is dat in 2019 nog niet gelukt omdat de financiering 

daarvoor ontbreekt. Een van de grote problemen hiervan is dat zo’n 100 vrijwilligers zonder enige 

vorm van formeel toezicht, en zonder dat zij een VOG hebben, bij potentieel kwetsbare 

statushouders over de vloer komen. Zonder iets af te doen aan onze waardering voor het werk van 

deze taalvrijwilligers, vinden wij dit professioneel gezien een ongewenste situatie. 

 

Ultimo 2019 hebben wij 1,89 fte professionele medewerkers: een algemeen coördinator en een 

medewerker maatschappelijke begeleiding. Van de medewerker gezinshereniging en juridische 

zaken hebben we in de loop van 2019 afscheid moeten nemen, omdat de hoeveelheid werk haar 

aanstelling niet langer mogelijk maakte. Van een collega hebben wij per 17 januari 2019 afscheid 

genomen na twee jaren van arbeidsongeschiktheid. Voor de regeling die dit mogelijk maakte 

ontvingen wij van de gemeente Woerden een eenmalige subsidie, grotendeels in de vorm van een 

lening, ingeval de betaalde transitievergoeding in 2020 bij het UWV kan worden teruggevorderd. 

Privacy en de AVG 

 

Procedures en beleid zijn vastgelegd en tevens is er zorg voor gedragen dat alle medewerkers een  

geheimhoudingsverklaring hebben getekend en alle cliënten een toestemmingsformulier. Met de 

gemeente, Ferm Werk, Groen West en Wij Zijn Woerden zijn bewerkersovereenkomsten van kracht.  

Huisvesting 

 

In 2018 zijn we voor de 2e maal in korte tijd verhuisd, dit keer naar een kantoor aan De Bleek 7 in 

Woerden. Op zichzelf voldoet deze huisvesting goed, terwijl het ook zo is dat de verhuurder geen 

prioriteit geeft aan de huidige huurders, waarschijnlijk met het oog op toekomstige verbouwingen. 

Het heeft lang geduurd voordat de toegang redelijk was geregeld. Ons huurcontract loopt tot 2023. 

In 2019 heeft er een inbraak plaatsgevonden, waarbij gelukkig geen cruciale zaken zijn 

buitgemaakt. Op de gestolen laptops bevonden zich geen persoonsgegevens. Wel was de overlast 

veroorzaakt door vernieling groot. 
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Bestuur 

 

Ultimo 2019 is het bestuur als volgt samengesteld: 

Marco Frijlink, voorzitter 

Kees Klomp, vice-voorzitter 

Marga Strubbe, secretaris 

Mieke Post, penningmeester 

Hanny van der Heide, algemeen bestuurslid. 

 

In 2019 heeft algemeen bestuurslid Jan Eykelenstam wegens persoonlijke omstandigheden het 

bestuur verlaten. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk. 

 

De Stadspoort 

 

De gemeente Woerden is in 2019 te begonnen met de geleidelijke uitfasering van de Stadspoort en 

bewoners versneld in reguliere woningbouw te willen huisvesten. Wij juichen dat toe omdat we de 

Stadspoort altijd hebben beschouwd als een noodoplossing met veel nadelen voor de bewoners ten 

aanzien van voorspoedige integratie. Eind 2021 moeten de laatste bewoners van de Stadspoort sowieso 

geherhuisvest zijn, omdat dan de huur afloopt. Om die reden dringen wij erop aan door te gaan met het 

herhuisvesten van de resterende bewoners van de Stadspoort. 

 

Gezinshereniging 

 

De begeleiding die we bij het steunpunt bieden bestaat voornamelijk uit de volgende activiteiten: 

- Faciliteren van de contacten tussen IND en cliënt 

- Faciliteren van de contacten tussen een eventuele advocaat en cliënt. 

- Het onderhouden van contact met de IND en Nederlandse Ambassades namens de statushouder; 

- Het vertalen/bieden van uitleg van correspondentie van de IND aan de statushouder; 

- Het schrijven van bezwaarschriften; 

- Het bieden van uitleg over het gezinshereniging proces aan de statushouder; 

- Het geven van advies over de gezinsherenigingaanvraag aan de statushouder; 

- Het bewaken van termijnen; 

- Het opnemen van het vluchtverhaal van de statushouder en diens gezinsleden; 

- Het opstellen van correspondentie met de IND namens de statushouder; 

- Het bijhouden van kennisniveau op het gebied van de gezinsherenigingprocedure en het 

vreemdelingenrecht in het algemeen. 
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Tot slot 

 

Voor 2020 kijken we uit naar continuering van de goede samenwerking met de gemeentebesturen van 

Woerden en Oudewater en hopen we dat we gezamenlijk met de andere relevante partijen, in staat zullen 

zijn een concrete lokale invulling te geven aan de nieuwe Wet Inburgering, zodanig dat onze doelgroep, 

statushouders in Oudewater en Woerden, optimaal ondersteund wordt bij het verwerven van een eigen 

plek binnen onze mooie gemeenschap. 
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Financieel verslag 
 

Staat van baten en lasten en balans 
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Toelichting financieel boekjaar 2019 

Algemeen 

Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart is opgericht op 1 oktober 2013 en bij de Kamer 

van Koophandel geregistreerd onder KvK nummer 58750231. 

 

Verantwoording van de ontvangen (subsidie) gelden 

Onder kenmerk ZK18001141 en kenmerk ZK18001142 ontvingen wij van de gemeenten 

Woerden en Oudewater over 2019 respectievelijk €149.876 en € 22.264 subsidie om onze 

werkzaamheden te verrichten. Deze subsidie volgde uit de afspraken die wij hebben gemaakt in 

het op 11 april 2018 ondertekende budgetcontract met de gemeenten Woerden en Oudewater. 

Dit contract regelt voor de jaren 2018 tot en met 2022 onze basisfinanciering van € 132.000 (voor 

indexatie). 

Voor die financiering kunnen wij genoemde werkzaamheden verrichten voor een aantal van 

maximaal 175 statushouders tegelijk in begeleiding (telmoment 1 juli van het voorafgaande jaar). 

Voor elke 25 statushouders daarboven ontvangen we € 12.700 (voor indexatie). 

In 2019 ontvingen we 3 maal € 12.852 (na indexatie) boven op onze basisfinanciering van 

€149.876 (na indexatie) 

In 2020 zullen we terugvallen op de basisfinanciering wegens de terugloop van het aantal 

statushouders. 

 

Personeelskosten  

De personeelskosten bestaan grotendeels uit de loonkosten van de algemeen coördinator (36 uur 

per week) en een maatschappelijk begeleider (32 uur per week) en tot 1 juli een medewerker 

juridische zaken en gezinshereniging ( 7 uur per week). De arbeidsovereenkomst van deze 

medewerker is na afloop van het tijdelijke contract beëindigd. 

De arbeidsovereenkomst van het hoofd juridische zaken en gezinshereniging is initieel 

overgenomen van Vluchtelingenwerk Nederland, ingegaan op í oktober2013 en gebaseerd op 36 

uur. Na een langdurig ziekteverlof en een zgn. spoor-2 traject is de arbeidsovereenkomst per 1 

maart 2019 met wederzijdse instemming beëindigd. 

De vrijwilligers en de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk. 
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Overige personeelskosten 

Hieronder zijn opgenomen de kosten van werving, begeleiding en scholing van medewerkers, 

vrijwilligers en stagiairs. Met name aan scholing is dit jaar geïnvesteerd in tijd en het trainen van 

vrijwilligers. Ook in 2020 willen wij verder inzetten op professionalisering. 

Uitgaven t.b.v. kantine, jubilea, verjaardagen, bijeenkomsten en het jaarlijkse vrijwilligersetentje zijn 

hierbij opgenomen. 

 

Sociaal Culturele activiteiten  

In 2019 heeft de Stichting actief meegewerkt aan de organisatie van vele activiteiten die door 

derden werden georganiseerd. Deze activiteiten waren vaak grotendeels voor rekening van die 

derden (zoals het sinterklaasfeest). Zelfstandig organiseerde de Stichting periodieke vrouwen- en 

mannenmiddagen in het eigen pand en werd samengewerkt met activiteiten van Wij Zijn Woerden. 

 

Interne en externe communicatie 

De Stichting heeft in 2019 gebruik gemaakt van social media voor haar interne en externe 

communicatie. Beheer van de website en Facebook werd vooral door vrijwilligers gedaan. De kosten 

voor communicatie blijven hiermee beperkt. 

Op verzoek geeft de Stichting lezingen/ presentaties in Woerden en Oudewater over de situatie van 

statushouders in het Groene Hart. In april 2019 heeft Vluchtelingen Steunpunt een 

lustrumbijeenkomst georganiseerd met als thema de begeleiding van statushouders uit Eritrea. 

 

Kantoorkosten en automatisering 

Onder kantoorkosten worden verstaan de uitgaven voor kantoorbenodigdheden, porti, papier, 

Inktcartridges, telefoon etc. 

 

Onder automatisering wordt verstaan uitgaven ten behoeve van de internetverbinding, licentie 

Cliëntvolgsysteem: WlZportaal en ICT-infrastructuur. In 2019 zijn wij overgestapt naar een nieuwe 

ICT-dienstverlener. Dit heeft ertoe bijgedragen dat we op deze kosten een kleine reserve hebben 

kunnen opbouwen. Daardoor kunnen wij begin 2020 investeren in de aanschaf van een aantal 

nieuwe computers. Dit is nodig wegens een recente inbraak en veroudering van de huidige 

computers. 
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Huisvesting  

In 2018 verhuisde VSGH naar de Bleek 7 in Woerden. De huurprijs is € 4035,-per kwartaal. Het 

huurcontract loopt tot 31 mei 2023.Overige huisvestingslasten zijn schoonmaak en klein 

onderhoud. Wegens een recente inbraak eind 2019 zullen wij in 2020 hier extra geld aan 

moeten uitgeven. 

 

Verzekeringen 

Bij de verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden is de Zekerheidscombinatie bedrijven, 

polisnummer 21653196 afgesloten. Jaarpremie 2019: EUR 914,- Verzekeringen in dit pakket 

zijn: Aansprakelijkheid bedrijf, inventaris/goederen en rechtsbijstand. 

Daarnaast is er een verzuimverzekering afgesloten bij verzekeringsmaatschappij ZJHT Risk 

And Insurance Specialist B.V. De premie bedroeg in 2019 rond de €4700. 
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