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Voorwoord
Terwijl ik dit voorwoord schrijf realiseer ik me hoeveel er in een jaar kan veranderen. Vorig jaar keek ik
terug op het jaar waarin corona de kop op stak en de grote gevolgen die dat had. Natuurlijk voor
mensen persoonlijk in de eerste plaats, maar ook maatschappelijk en ook voor ons als organisatie. De
hoop dat 2021 het jaar zou zijn waarin we afscheid konden nemen van corona bleek al snel vervlogen
en nu is het maar de vraag of en wanneer dat ooit het geval zal zijn.

Inmiddels is er oorlog in Oekraïne met alle vreselijke gevolgen voor haar inwoners. Een eerste grote
oorlog sinds het uiteenvallen van Joegoslavië en zelfs de eerste grote oorlog waarbij een land een
ander land binnenvalt. Het zorgt ervoor dat het concept ‘vluchteling’ voor veel mensen opeens veel
meer betekenis lijkt te hebben gekregen en het is hartverwarmend om te zien hoe snel hoeveel
mensen klaarstaan om te helpen.
Dat was in 2015/2016 ook het geval, toen veel mensen moesten vluchten voor het oorlogsgeweld in
Syrië. Er waren toen wel negatieve incidenten die we nu eigenlijk helemaal niet zien, maar de steun
overheerste. Tegelijk kunnen we niet ontkennen dat er opvallende verschillen zijn. Voor Oekraïense
vluchtelingen worden allerlei regelingen gemaakt of buiten werking gesteld, opvang en werk geregeld.
Terwijl de AZC’s, met vluchtelingen uit onder andere Syrië, Eritrea en Iran, door jarenlang wanbeleid
overvol zitten.

Iedereen die heeft moeten vluchten voor oorlogsgeweld, vervolging wegens geaardheid, ras,
godsdienst of politieke overtuiging en in Nederland asiel krijgt heeft het recht op menswaardige
omstandigheden en de kans haar of zijn leven weer een beetje op te bouwen. Dat geldt voor
Oekraïners en ook voor alle statushouders uit andere landen.
In Oudewater en Woerden helpen wij hen daarbij, samen met veel vrijwilligers en andere organisaties.
Nu en in de toekomst. Daarbij moeten we -mede door de druk die bovenbeschreven ontwikkelingen
op onze organisatie: medewerkers, stagiairs en vrijwilligers zet- speciale aandacht geven aan de
randvoorwaarden die nodig zijn om ons werk goed te kunnen doen.
28 april 2022
Namens het bestuur van de
Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart,

Marco Frijlink,
Voorzitter
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Activiteitenverslag over 2021
Werkzaamheden en financiering
Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart (VSGH) stelt zich statutair ten doel, uitgaande van de
beginselen als neergelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:
“Het geestelijk en maatschappelijk welzijn van vluchtelingen en asielzoekers te bevorderen in de
gemeenten Woerden en Oudewater, door activiteiten te ontwikkelen te 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, Hart voor Woerden, 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 ZK20001196/7 ontvingen wij van de gemeenten Woerden en Oudewater over 2021
totaal € 139.249 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 2020 zijn we terug gevallen op de basisfinanciering, gezien de afname
van het aantal statushouders in begeleiding per meetdatum 1 juli 2019. Dit was ook het geval 2021.

4

Feiten en cijfers
Totaaloverzicht taakstelling statushouders en cliënten in begeleiding periode
1 januari – 31 december 2021
Het aantal cliënten in begeleiding Oudewater en Woerden op 1 januari 2021 was totaal 68 cliënten,
inclusief cliënten die langer dan 2 jaar begeleiding kregen. Op 31 december 2021 waren dit er 111.

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..

2021 Woerden Oudewater
Restant taakstelling 2020

FW

3

-1

12

Taakstelling 2021 eerste halfjaar

41

8

87

Totaal te huisvesten in 1e halfjaar

44

7

99

Gerealiseerd in 1e halfjaar

24

13

81

Stand op 1 juli 2021

20

-6

18

Taakstelling 2021 tweede halfjaar

33

7

71

Totaal te huisvesten in 2e halfjaar

53

1

89

Gerealiseerd in het 2e halfjaar

33

7

63

Restant taakstelling 2021

20

-6

26

Taakstelling 2022 eerste halfjaar

30

6

64

Totaal te huisvesten in 1e halfjaar

50

0

90
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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, cliënten met gezinshereniging aanvragen en multi-problematiek.

In de volgende tabellen laten we zien hoe het totaal aantal cliënten in begeleiding zich in 2021 heeft
ontwikkeld, waarbij we onderscheid maken in meerderjarig- en minderjarige cliënten.

Cliënten in begeleiding Oudewater

01-01-2021

31-12-2021 Mutatie

Meerderjarig
Minderjarig

12
9

13
12

1
3

Totaal

21

25
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Cliënten in begeleiding in Woerden
Meerderjarig
Minderjarig
Totaal
Totaal cliënten in begeleiding VSGH
Oudewater + Woerden

01-01-2021

31-12-2021 Mutatie

14

50

36

19

28

9

33

78

45

01-01-2021
68

31-12-2021 Mutatie
111

45

Langer dan 2 jaar in begeleiding i.v.m. gezinshereniging: totaal 8
We zien dat het totaal aantal statushouders in begeleiding in 2021 is toegenomen volgens
verwachting. Na de ‘piek in 2016’ nam het totaal aantal statushouders in begeleiding eerst langzaam
af (gezinsherenigingen zorgden voor een gematigde afname). Voor 2022 is de verwachting dat het
aantal statushouders in begeleiding flink zal toenemen mede gelet op toename van het aantal
gezinsherenigingen en het wegwerken van achterstanden in de taakstelling.

Op dit moment begeleidt VSGH 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 op dit moment toch langer dan twee jaar te begeleiden, zijn o.a.:
begeleiding van (alleenstaande) ouders op het moment dat gezinshereniging plaatsvindt, begeleiding
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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.
De nieuwe Wet Inburgering treedt in werking op 1 januari 2022. In de voorbereiding op deze nieuwe
wetgeving is ons advies om maximaal 3 jaar begeleiding als basisvoorwaarde aan te houden en
daarbinnen flexibel om te gaan met de begeleidingsduur.

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 2021 spreken van een prettige
samenwerking, die we in 2022 willen uitbouwen vanwege nieuwe wet.
In december 2021 heeft er een gezamenlijke bijeenkomst plaatsgevonden voor de medewerkers
van Fermwerk, WoerdenWijzer en VSGH. Elke organisatie heeft de eigen taken toegelicht en de
taken waarbij nauw samengewerkt gaat worden in het kader van de nieuwe Inburgeringswet zijn
aan de orde gekomen.

Door het bestuur van de stichting en de algemeen coördinator worden er regelmatig gesprekken
gevoerd met de beleidsadviseur en programmamanager van de gemeenten Woerden en Oudewater.
Tevens vonden er periodiek 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 een langer termijnbeleid
kunnen voeren, wat de kwaliteit van onze werkzaamheden ten goede komt.
Verder zijn er in 2021 cliënten doorverwezen naar WoerdenWijzer, Kwadraad maatschappelijk
werk, Veilig Thuis en Stadsteam Oudewater. Elke statushouder die door VSGH wordt begeleid,
wordt na minimaal 1,5 jaar actief geïntroduceerd bij Kwadraad.
In Oudewater zijn de voorbereidingen getroffen voor een eigen werkplek voor VSGH voor een
betere bereikbaarheid en zichtbaarheid voor de statushouders en goede samenwerking met
Stadsteam Oudewater.
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Andere organisaties waar VSGH in 2021 nauw mee samenwerkte, zijn woningbouwcorporaties
GroenWest, Woningraat, het Noodfonds, Hart voor Woerden en het eind 2016 gestarte
maatschappelijke initiatief Wij zijn Woerden.

Vergroten sociaal netwerk en eigen kracht van statushouders
Alle activiteiten van de stichting zijn gericht op een zo snel mogelijke integratie van statushouders.
Dit komt tot uiting in alle aspecten van de werkzaamheden en in de begeleiding van statushouders.
Statushouders 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 statushouders 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. 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 2021 is de
professionalisering van het werken met het begeleidingsplan verder uitgebreid. Ook wordt de
kwaliteit en het gebruik van het begeleidingsplan regelmatig besproken in de periodieke intervisie
bijeenkomsten met alle 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 statushouders. Per ultimo 2021
werd VSGH ondersteund door ongeveer 10 vrijwilligers in de rol van maatschappelijk begeleider en
ca. 5 vrijwilligers die andere taken uitvoeren. In 2021 hebben wij een vrijwilligersbeleid vastgesteld.
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. De stagiairs ontvangen een stagevergoeding, wat maakt dat het stage lopen bij
onze stichting aantrekkelijk wordt.

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 geen 8 maanden meer, maar slechts 5) en met een enthousiast en ervaren, maar ook
vergrijzend bestand van vrijwilligers. Zowel vrijwilligers als stagiairs kunnen hun werk inplannen. In
2021 hebben wij dit voortgezet. In gezamenlijk overleg blijven we proberen de beste manier van
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werken te blijven vinden, waarbij het uitgangspunt is dat het bestuur verantwoordelijkheid moet
kunnen blijven dragen voor hetgeen de stagiairs en vrijwilligers doen.

De vrijwilligers worden begeleid, krijgen intervisie en hen worden regelmatig workshops en
trainingen aangeboden. Vanwege corona hebben trainingen beperkt plaats kunnen vinden. In 2021
hebben de vrijwilligers de training culturele diversiteit gevolgd.

De coördinatie van de taalvrijwilligers is in 2021 door de gemeente Woerden toegewezen aan de
bibliotheek. VSGH hoopt in de toekomst op een goede samenwerking tussen taalvrijwilligers en
maatschappelijk begeleiders.

Ultimo 2021 hebben wij 1,41 fte professionele medewerkers: een algemeen coördinator en een
medewerkster maatschappelijke begeleiding en gezinshereniging. De medewerkster
maatschappelijke begeleiding is in oktober 2021 langdurig uitgevallen wegens bevallings- en
zwangerschapsverlof. Zowel voor de gezinshereniging als voor de maatschappelijke begeleiding
hebben we tijdelijke vervanging kunnen regelen.
In 2021 is het initiatief genomen om de maatschappelijk begeleiders te trainen in vroegsignalering/het herkennen van misbruik/huiselijk geweld, middelengebruik en trauma’s.
I.v.m. de corona en de RIVM maatregelen en de a.s. invoering van een begeleidingsplaan voor
kinderen is er voor gekozen deze training begin 2022 te geven. Trainingen die wel door konden
gaan:
-

herkennen van signalen van eenzaamheid

-

culturele diversiteit en zelfredzaamheid

-

nieuwe wet inburgering

-

contentbeheer website

Nieuwe wet inburgering
Per 1 januari 2022 wordt de nieuwe wet Inburgering van kracht. Dit heeft flinke consequenties voor
iedereen die betrokken is bij de inburgering van statushouders. Een belangrijk verschil is dat in de
nieuwe situatie (weer) veel meer verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente, bijvoorbeeld als het gaat
om financiën van de statushouders en het leren van de Nederlandse taal. In 2020 zijn we al
begonnen met voorbereidingen op deze nieuwe wet en met name in 2021 is er door het kantoor en
het bestuur veel werk verzet om te komen tot goede afspraken met de belangrijkste betrokken
partijen: de gemeenten, Ferm Werk, Woerden Wijzer en Stadsteam Oudewater. 2021 zal een jaar
zijn waarin we met elkaar moeten leren of wat er bedacht is werkt en indien nodig de afspraken
aanpassen.
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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 verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Huisvesting
I.v.m. een grote verbouwing van De Bleek 7 is VSGH per 1 mei 2021 tijdelijk verhuisd naar het pand
aan de Zaagmolenlaan 4. Na verwachting zullen we begin 2022 weer kunnen terugkeren naar de
Bleek 7.

Bestuur
Ultimo 2021 is het bestuur als volgt samengesteld:


Marco Frijlink, voorzitter



Kees Knol, vicevoorzitter



Marga Strubbe, secretaris



Mieke Post, penningmeester



Hanny van der Heide, algemeen bestuurslid.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk.

De Stadspoort
De gemeente Woerden is in 2019 begonnen met de geleidelijke uitfasering van de Stadspoort en bewoners
versneld in reguliere woningbouw te huisvesten. In 2021 zijn de laatste bewoners van de Stadspoort
geherhuisvest en is de Stadspoort gesloten.

Gezinshereniging
De begeleiding die we bij het steunpunt bieden bestaat voornamelijk uit de volgende activiteiten:
- Het onderhouden van contact met de IND en Nederlandse Ambassades en advocaten namens de
- 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 opstellen van correspondentie voor de IND en advocaten namens de statushouder;
- Het bijhouden van kennisniveau op het gebied van de gezinsherenigingprocedure en het
vreemdelingenrecht in het algemeen;
- Het (financiële) proces begeleiden van het laten inreizen van de nareizigers.
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Website
In 2021 hebben we onze website volledig vernieuwd. Het is nu veel meer een online plek geworden
waar we kunnen laten zien wie we zijn en vooral wat we doen en waarom. Dat is belangrijk, omdat
inwoners van Oudewater en Woerden die willen weten wat we doen dat makkelijk moeten kunnen
vinden. Verder is publieksvoorlichting een belangrijk onderdeel van ons werk en daar is een goede
website onontbeerlijk bij.

Tot slot
2021 was opnieuw een heel bijzonder jaar
Voor 2022 kijken we in de eerste plaats uit naar normalisering van de omstandigheden, en 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.
Vanaf 2021 willen we daarbij ook meer aandacht geven aan het goed communiceren van onze activiteiten.
In 2022 zullen we ook het budgetcontract met de gemeenten evalueren en zullen er voor de periode vanaf
2023 nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Wat ons betreft heeft het budgetcontract gedaan wat
zowel wij als de gemeenten beoogden: zorgen voor een duidelijk kader van waaruit we ons werk kunnen
doen en het geven van zekerheid zodat we hebben kunnen bouwen aan een verder professionaliserende
organisatie, medewerkers en vrijwilligers. De onrust in de wereld waarmee we worden geconfronteerd,
maakt het nodig dat we deze organisatie en kennis in huis hebben en houden!
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Financieel verslag
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 ZK20001197 ontvingen wij van de gemeenten Woerden €116.041
subsidie. Van de gemeente Oudewater ontvingen wij €23.208 subsidie, onder kenmerk
ZK20001196. 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 . 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). Daarnaast ontvingen wij van derden rond €2000 aan giften.

Personeelskosten/ Loonkosten
De personeelskosten bestaan grotendeels uit de loonkosten van de algemeen coördinator
(27 uur per week) en een medewerker maatschappelijke begeleiding (24 uur per week).
De vrijwilligers, waaronder de maatschappelijke begeleiders, en de bestuursleden ontvangen
geen vergoeding voor hun werk. De personeelskosten vallen lager uit dan begroot vanwege ziekte van een
van de medewerkers en we niet alle door de verzekering vergoede kosten hebben kunnen besteden aan
vervanging.

Overige personeelskosten
Hieronder vallen de kosten voor werving, begeleiding en scholing van de medewerkers in
loondienst zoals BHV- trainingen en een training inzake de Nieuwe Wet Inburgering.
Tevens zijn hierin opgenomen de reiskosten van het personeel en de kosten voor de
verzuimverzekering.

Begeleidingskosten
Door de uitbraak van de Covid-19 en de daarmee gepaard gaande maatregelen is de
begeleiding ook in 2021 zowel op afstand als op kantoor geweest. We hebben veelvuldig
gebruik gemaakt van contact via internet en telefoon, maar ook persoonlijk contact was
noodzakelijk. Vanwege de beperkende maatregelen hebben we niet alle activiteiten kunnen laten
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doorgaan. Dit geldt ook voor interne cursussen en trainingen. Onze maatschappelijk
begeleiders hebben de training culturele diversiteit en zelfredzaamheid, gekoppeld aan ons
begeleidingsmodel, aangeboden gekregen. Door de beperkende coronamaatregelen heeft
die training deels online en deels in groepsverband plaatsgevonden en is deels verschoven
naar 2022. Wel hebben we in december het Sinterklaasfeest uitgebreid kunnen vieren uiteraard op een
manier die helemaal paste binnen de coronaregels. Onder de begeleidingskosten vallen ook de kosten
voor WIZ-portaal; ons cliëntenvolgsysteem.

Kosten voor vrijwilligers, stagiaires en relaties
Onze vrijwilligers hebben zich enorm ingezet om de contacten met de cliënten zo normaal
mogelijk te laten verlopen ondanks alle coronabeperkingen. Als bestuur hebben we
besloten om onze vrijwilligers een blijk van waarderering te geven in de vorm een attentie
dit jaar met Kerst . Ook was het plan onze medewerkers de theatervoorstelling
“Salomonsoordeel” aan te bieden. Door de ingaande lockdown in december 2021 is dit
verschoven naar 2022.
Om onze stagiaires te waarderen en meer te kunnen bieden heeft Vluchtelingen Steunpunt
Groene Hart in 2020 besloten om een stagevergoeding in te voeren. Stagiaires ontvangen
een stagevergoeding van €125, = per maand op basis van 24 uur per week.

Kantoorkosten en automatisering
De Stichting heeft in 2021 gebruik gemaakt van social media voor haar interne en externe
communicatie. In 2020 is een begin gemaakt met het upgraden van onze website in 2021 is
onze vernieuwde website gelanceerd. Tevens hebben we een start gemaakt om onze
schriftelijke communicatiemiddelen vorm te geven. Deze activiteiten lopen door in 2022 .
In 2021 zijn nog wat kleine automatiseringskosten gemaakt in het kader van de tijdelijke
verhuizing naar Zaagmolenlaan 4. De geplande investering in nieuwe printers hebben wij
doorgeschoven naar 2022 omdat we dan weer terug verhuizen naar De Bleek 7. Ook zullen
wij dan nieuwe kantoorstoelen aanschaffen vanuit onze opgebouwde reserve.

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. In verband met de coronamaatregelen hebben wij onze werkplekken
coronaproof gemaakt zodat het toch mogelijk is om cliënten op kantoor te ontvangen.
In 2021 zijn wij tijdelijke verhuisd naar Zaagmolenlaan 4 wegens ingrijpende verbouwing aan
het pand op De Bleek 7. De planning is dat wij per 1 maart 2022 weer terug kunnen keren
naar De Bleek 7. In het eerste kwartaal van 2022 zullen wij een werkplek inrichten in het Stadskantoor in
Oudewater.
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Verzekeringen, advies en onvoorzien
Bij de verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden is de Zekerheidscombinatie
bedrijven, polisnummer 21653196 afgesloten. Jaarpremie 2021: € 977,- 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 2021 rond de €5500, =
Onder advies valt onze consultatie van de accountant en het opmaken van de jaarrekening.

Algemeen
Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart heeft de afgelopen jaren een zorgvuldig financieel
beleid gevoerd. Daarom is het mogelijk om in 2021 en 2022 te investeren in onze
bedrijfsmiddelen, maar ook in de kennisontwikkeling van onze vrijwilligers en de tools
waarmee zij moeten werken in het kader van de Nieuwe Wet Inburgering.
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