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Inleiding: veel bereikt in 2020 
Het jaar 2020 stond in het teken van de renovatie van het gebouw van woonvereniging 
Overhoop. Als stichting dragen wij financieel bij aan de ontmoetingsruimte, sociale 
winkelruimte en gastenkamers. Dit konden we doen door giften van particulieren, goede 
doelen fondsen en de gemeente Utrecht.  
 
De renovatie maakt het mogelijk om de doelstellingen van de stichting te verwezenlijken. 
Het stimuleren van ontmoetingen in de buurt, het kunnen doen van diaconale activiteiten 
en ondersteuning (in de vorm van huisvesting en persoonlijke hulp) van mensen zonder huis 
of thuis.  
 
De renovatie is gestart in 2020 en afgerond in 2021. Dit jaarverslag gaat over de periode 
midden in de verbouwing.  
 
 
Doelen beleidsplan 2020  
Op de website staat het beleidsplan 2019-2020. In dit beleidsplan staan de volgende 
plannen omschreven:  

1. Inrichting (sociale) winkel  
2. Inrichting buurtkamer / huiskamer  
3. Inrichting gastenverblijven / sociale woningen  
4. Ondersteunen gebruikers / huurders gastenverblijven  
5. Helpen opzetten netwerk van gastenverblijven en kamers  
6. Werven fondsen en donateurs  
7. Opstarten stichting   

 
 
 
Resultaten en activiteiten 2020  
 
Bijdragen voor de inrichting winkel, huiskamer en gastenverblijven  
Het geld van de goede doelen fondsen is in 2020 (en 2021) besteed aan de realisatie van de 
maatschappelijke winkel, de huiskamer en de gastenverblijven in het gebouw aan de 
Camera Obscuradreef 117-124 in Utrecht. Eigendom van de woongemeenschap Overhoop. 
De stichting ondersteunt de woongemeenschap financieel (en soms praktisch) om deze 
ruimtes te realiseren. Het gebruik van deze ruimtes past volledig binnen de doelstellingen 
van de stichting.  
De stichting heeft het gebruiksrecht van de (buurt)huiskamer en zal in 2021 een 
huurcontract afsluiten voor de winkel.  
 
Ondersteunen huurders gastenverblijven  
Eén van de doelstellingen van de stichting is het ondersteunen van (tijdelijke) huurders 
van de woongemeenschap Overhoop. Huurders die niet of nauwelijks in staat zijn de huur 
te betalen maar wie dringend huisvesting én een “familie” nodig hebben. De stichting 
heeft zich in 2020 bezig gehouden met het financiële ondersteuning om de gastenkamers 
te realiseren want zonder kamers geen gasten.  
 
Opzetten netwerk  
Het netwerk is door de woongemeenschap ingezet voor de renovatie van het gebouw. Nog 
niet door de stichting omdat de winkel en de gastenverblijven niet gereed zijn.  
 
Fondsenwerving 
De stichting heeft geld gekregen van goede doelen fondsen en vanuit het netwerk van 
vrienden en familie van “Overhopers”. Vanwege corona en omdat voor de renovatie 
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genoeg geld beschikbaar was, hebben we nog niet actief aan fondsenwerving gedaan 
buiten dit netwerk.  
Buiten dit netwerk heeft De Lichtboog (Nederlands Gereformeerde kerk) uit Houten 
Overhoop geholpen met de opbrengst van een (jaarlijkse) collecte.  
 
 
 

Principes beheer financiële middelen  
Basisprincipes beheer financiële middelen:  

• De stichting maakt alleen kosten ter hoogte van de inkomsten.  
• De stichting leent geen geld om investeringen te dekken.  
• Als de inkomsten, om welke reden dan ook, achterblijven dan is er minder 

ondersteuning mogelijk voor ondersteuning van gasten en andere kosten.  
 
 

Toelichting financiële baten 
De totale donaties in 2020:  € 172.475 
 
Totaal particuliere giften:  €    57.500 
Totaal fondsen en subsidies: €  114.975 
 
Overzicht bijdrage fondsen en gemeente 
Fonds Totaal Ontvangen Te ontvangen 
Kansfonds 50.000 50.000  
Stichting Rotterdam 30.000 27.000 3.000  
RDO De Balije 5.000 - 5.000  
KF Heinfonds 10.000 5.000 5.000  
Gemeente Utrecht 19.975 17.978 1.998  
Totaal  114.975  99.978  14.998  

 
In 2021 doen we als stichting de verantwoording van de besteedde middelen aan de 
genoemde fondsen.  
 
 
Toelichting financiële lasten  
Directe kosten 2020:   € 62.174 
De directe kosten zijn uitgegeven aan de volgende doelen:  

• Bijdrage aan maatschappelijke ruimtes  € 62.066  
• Bankkosten:      € 108  

De bijdrage aan de maatschappelijke ruimtes in 2020 is voor meer dan 90% betaald uit 
particuliere giften.  
 
Overige algemene kosten:  € 726 
 
 
  



Toelichting jaarstukken 2020  stichting Overhoop 4 

Bestuur en organisatie  
Stichting Overhoop heeft een ANBI-status. Giften zijn fiscaal aftrekbaar.  
 
Bestuurders 

• Michiel van Uden  voorzitter   michiel@stichtingoverhoop.nl  
• Corine Vollbehr  secretaris 
• Gerben Kamphorst  penningmeester info@stichtingoverhoop.nl 
• Henk Bouma   bestuurslid  

 
Bestuurders van de stichting worden niet betaald.  
 
E-mail 
info@overhoop.nl 
 
Website  
www.stichtingoverhoop.nl  
 
Postadres 
Barbiersgilde 14 
3994 CR  HOUTEN 
 
Kamer van Koophandel:  75413965 
RSIN nummer:   860274093 
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