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Jaarverslag 2018 

Stichting ds. H.J. ter Haar Romeny 
 

Inleiding 
De Stichting ds. H.J. ter Haar Romeny (hierna: stichting THR) is voortgekomen uit het 
eerder bestaand particulier fonds van dominee Ter Haar Romeny, bedoeld voor nazorg 
aan ex-gedetineerden.  

De stichting is vernoemd naar dominee Hens ter Haar Romeny (overleden in 2000), die 
in de zeventiger jaren werkzaam was als gevangenispredikant in Utrecht. Hij stond 
bekend als 'de dominee van het Wolvenplein', een voormalig huis van bewaring in 
Utrecht. Naast zijn actieve maatschappelijke en pastorale inzet voor (ex-)gedetineerden 
heeft Hens ter Haar Romeny samen met de toenmalige Reclassering Utrecht een Fonds 
Nazorg opgericht.  

In 1989 is dat Fonds omgezet in de huidige onafhankelijke stichting met een 
vrijwilligersbestuur. Op dit moment bestaat het bestuur uit een (oud)reclasseringswerker, 
een geestelijk verzorger, een jurist, een econoom, een psycholoog/criminoloog en twee 
nazaten van Ter Haar Romeny. Het voorzitterschap van de stichting is sinds 2017 in 
handen van een kleindochter van Hens ter Haar Romeny. 

Stichting THR ontvangt haar middelen uit giften en kerkcollectes. Zij stelt zich ten doel 
financiële middelen te verstrekken aan personen die met het strafrecht in aanraking zijn 
gekomen, om zo hun maatschappelijke zelfstandigheid te versterken, als aanvulling op 
de professionele begeleiding. De doelgroep van de stichting is iedereen die gedetineerd 
is of is geweest en die woonachtig is in het arrondissement van de Rechtbank Midden-
Nederland. 

Mensen die nu in de gevangenis zitten, komen allemaal een keer weer vrij. Maar wat 
kunnen wij eraan doen om hen dan een goede buurman/vrouw te laten zijn? En om zelf 
een goede buurman/vrouw van hen te zijn?   

Stichting THR draagt haar eigen steentje bij om de samenleving (dat zijn wij allemaal) 
veiliger te maken door samen meer verantwoordelijkheid te gaan dragen.  

Stichting THR geeft die aandacht via gerichte financiële ondersteuning. De 
ontvanger weet dat het vanuit een achterban komt die gelooft dat mensen een tweede 
kans verdienen. Die vindt dat de samenleving minder toeschouwer en meer betrokken 
moet zijn bij het strafrecht. Daar worden wij allen beter en veiliger van. 
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Werkwijze 
Een aanvraag aan onze stichting kan worden gedaan door plaatselijke organisaties die 
zich bezighouden met de begeleiding van (ex-)gedetineerden, zoals Exodus Midden 
Nederland, Reclassering, Stichting de Tussenvoorziening of het Justitiepastoraat. 

Uit de aanvraag moet blijken dat er noodzakelijke uitgaven zijn die niet door een 
uitkeringsinstantie worden vergoed. In principe kennen wij een bedrag toe als gift tussen 
€100,- en €325,-, afhankelijk van de aard van de aanvraag en de financiële positie van 
onze Stichting. De vaste begeleider dient op verzoek de nota’s van de gekochte 
goederen aan te kunnen tonen. 
 
De aanvraag dient schriftelijk en gemotiveerd te worden gedaan onder vermelding van 
de naam, leeftijd en achtergrond van betrokkene en van het rekeningnummer van de 
aanvrager (meestal de begeleidende instantie). De financiële positie van de persoon 
voor wie de aanvraag wordt gedaan dient duidelijk uiteengezet te worden. Na een 
positieve beslissing op de aanvraag wordt het bedrag via de aanvrager aan betrokkene 
uitbetaald. De aanvrager/begeleider informeert ons over het verloop van de begeleiding. 
 

De werkwijze van onze stichting is erop gericht binnen een week op de binnengekomen 
aanvragen te reageren, vanuit het besef dat mensen die een dringende financiële 
hulpvraag hebben niet te lang mogen wachten. 

Enkele voorbeelden van leningen of giften die in de afgelopen jaren zijn gehonoreerd: 
een tegemoetkoming in de eigen bijdrage voor een pro deo advocaat, voor de inrichting 
van een huis, een fiets, kleding, een bril of een lidmaatschap van een sportvereniging. 

 

Uitgangspunten 
De Stichting THR ziet geldelijke hulp als een noodzakelijkheid. Naast de professionele 
schuldhulpverlening kan een gift vanuit diaconale betrokkenheid (dat wil zeggen met 
steun vanuit de kerken) een sterke symbolische functie hebben voor de ex-gedetineerde 
en zijn/haar gezin. Deze praktische steun geeft een signaal af dat er mensen zijn die 
hen niet hebben afgeschreven en anders over schuld en straf(blad) willen nadenken. Zij 
willen op deze wijze hen als medemens bijstaan in het zoeken en opnieuw vinden van 
een plek in de maatschappij. 

Wie uit de gevangenis komt heeft vaak financiële problemen en dat was dikwijls een 
reden om in de gevangenis te komen. Daarnaast spelen schaamte en schuld over het 
strafblad een rol, evenals de ervaring dat het ‘eigen schuld’ is dat er geldgebrek is.  
Doordat deze schulden en schuldgevoelens zich veelal in het verborgene afspelen is het 
voor hulpverleners moeilijk om deze op het spoor te komen. Als er een goede relatie met 
een begeleider of reclasseringsmedewerker is, komt dit probleem ter sprake en kan er 
samen naar een uitweg worden gezocht.  
   
Ons bestuur maakt zich al jaren zorgen over de bezuinigingen bij de Reclassering, 
waardoor men minder tijd en aandacht heeft voor gesprekken met de reclassanten. Dit 
betekent minder hulp bij de geldproblemen van ex-gedetineerden en meer kans op 
terugval in de criminaliteit. 



Stichting ds. H.J. ter Haar Romeny | stichtingthr.nl | p/a Herenstraat 34 3512 KD Utrecht 
NL75INGB0671325582 | KvK-register 41183949 | RSIN / fiscaal nummer 007790582 

3  

 

We hebben vooral goede contacten opgedaan in het samenwerken met Exodus Midden 
Nederland. Hier wonen ex-gedetineerden samen in verschillende woonvormen die 
gericht zijn op intensieve begeleiding na de detentie. Ook werken wij sinds 2017 samen 
met Stichting De Tussenvoorziening en sinds 2018 met Stichting WIJ 3.0. Ook deze 
stichting biedt opvang, woon- en financiële begeleiding aan mensen in een kwetsbare 
situatie, onder andere ex-gedetineerden.  
Als zaken als onderdak, zorg, zingeving en dagbesteding op orde zijn, verkleint dat de 
kans dat ze opnieuw een strafbaar feit plegen. Onze concrete hulp draagt bij aan 
preventie. Waar nationaal gezien statistisch een recidive van 70% zonder begeleiding valt 
waar te nemen, is de terugval na begeleiding 30%, een winst van 40%. Deze cijfers 
gelden ook voor de aanpak van alle Exodus-huizen. 
 
De Stichting THR heeft een bescheiden werkkapitaal en is geregistreerd als ANBI-
instelling, waardoor giften aftrekbaar zijn voor de Belasting.  

De gift van de jaarlijkse collecte van de Utrechtse kerken blijft voor de voortgang van 
ons werk dringend noodzakelijk en wij blijven de betrokkenen hiervoor dan ook zeer 
erkentelijk. Daarnaast ontvangen we op basis van aanvragen ook giften van 
verschillende vermogensfondsen die ons werk een warm hart toedragen. We blijven op 
zoek naar nieuwe donateurs en andere fondsen die willen meehelpen het werk onder 
onze doelgroep voort te zetten. 

 

Bestuur 
Het bestuur was in het verslagjaar 2018 als volgt samengesteld: 

Voorzitter                  
  mevr. drs M.C. ter Haar Romeny MSc 

Secretaris             
   de heer S.P. Lingen MSc 

Penningmeester   
  de heer J. van Tol MA BSc LLb 

Overige leden 
  mevr. E. Brok  
 de heer mr. A.P. van der Linden 
 ds. A.J. Noordhoek 
  mevr. I.E. Ullmann- ter Haar Romeny  
 
 

Activiteiten bestuur 
- In 2018 is het bestuur viermaal samengekomen voor een vergadering 

- In 2018 hebben wij afscheid genomen van de heer J.Ph. van Dok als 
penningmeester. Een aantal jaren is hij van grote toegevoegde waarde geweest 
voor de financiële administratie, het beleid van de stichting en het tijdig 
overmaken van donaties. Tot onze vreugde hebben wij in de heer J. van Tol een 
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kundige nieuwe penningmeester gevonden die vanaf medio maart 2018 de taken 
van de heer J.Ph. van Dok heeft overgenomen. 

- In 2018 hebben we een nieuwe organisatie mogen verwelkomen als aanvrager: 
WIJ 3.0. Dit is een organisatie gericht op activatie en re-integratie die zich ook op 
onze doelgroep richt. Inmiddels hebben we als stichting een aantal aanvragen 
van hen mogen ontvangen. 

- Een afvaardiging van onze stichting is aanwezig geweest bij de 
nieuwjaarsontmoeting van een van onze andere aanvragende organisaties: 
stichting Exodus. Op deze bijeenkomst werd een toneelvoorstelling gespeeld met 
als thema psychische/psychosociale kwetsbaarheid, een thema dat raakvlakken 
heeft met de doelgroep van Stichting THR. 

- Een afvaardiging is op een ander moment eveneens op werkbezoek geweest bij 
De Tussenvoorziening, locatie Weerdsingel. We zijn hier zeer hartelijk ontvangen 
en hebben mogen zien hoe het werk van De Tussenvoorziening er in de praktijk 
uit ziet en waar bewoners verblijven.  

- Net als voorgaande jaren nam een aantal bestuursleden in 2018 deel aan 
nazorgmaaltijden in direct contact met ex-gedetineerden. Deze maaltijden 
worden maandelijks georganiseerd door Baptistengemeente Silo te Utrecht.  

- Van de RDO (Ridderlijke Duitse Orde van de Balije van Utrecht) ontvingen we 
opnieuw een uitnodiging voor hun jaarlijkse 'werkdiner' dat plaatsvond op 19 juni 
2018. Onze nieuwe penningmeester heeft deze informatieve bijeenkomst 
bezocht, waarbij het thema van dit jaar – antwoorden op armoede – goed 
aansluit bij de doelstellingen van Stichting THR.  

 

Aanvragen in verslagjaar 2018 
In totaal kregen we 50 aanvragen binnen in 2018. Hiervan hebben we 3 aanvragen 
afgewezen omdat deze niet vielen binnen onze doelstelling. Dit betekent dat we 47 
aanvragen hebben gehonoreerd en 47 keer geld hebben uitgekeerd. In 4 gevallen is dit 
bedrag weer volledig teruggestort, bijvoorbeeld omdat het geld niet rechtmatig was 
besteed of omdat het toch niet nodig bleek.  
 
In totaal is een bedrag van €9.180,16,- uitgekeerd. Gemiddeld werd een bedrag van 
€195,32,- toegekend. Het betroffen aanvragen voor: 
 
Soort Aantal aanvragen 

Fiets + kleding 20 

Fiets 11 

Kleding 6 

Huisraad 5 

Sport- of opleidingsfaciliteiten 3 

Overig 2 

Totaal aanvragen 47 
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Bijzondere giften 
In 2018 hebben wij een aantal bijzondere giften mogen ontvangen, waar we als bestuur 
zeer dankbaar voor zijn. 
  

Van Bedrag 

Maatschappij van Welstand, uit het Fonds Jacob van Heusden €5.000,- 

Baptisten Gemeente Silo te Utrecht €223,52,- 

PJ Rogaar Stichting €1.500,- 

Sirtema Stichting €2.500,- 

Oude Roomsch-Katholieke Aalmoezenierskamer (ORKA) €3.000,- 

Totaal €12.223,52 

 

Een terugblik 
Als stichtingsbestuur zijn we dankbaar voor het vertrouwen van andere stichtingen die 
zich inzetten voor dezelfde doelgroep. Eveneens zijn we dankbaar voor het feit dat we in 
staat zijn weinig kosten te maken. Het is ons in 2018 gelukt om 94% van onze uitgaven 
direct ten goede te laten komen aan onze doelgroep.  

Wij danken donateurs en fondsen voor hun jaarlijkse bijdragen en /of incidentele giften 
en hopen op blijvende aandacht voor ons werk van zowel aanvragers, donateurs, 
fondsen en niet in de laatste plaats van de ons steeds steunende kerken in de stad 
Utrecht. 

 

Beleid voor de jaren 2018-2020 
De Stichting heeft de laatste jaren structureel contact gezocht met fondsen die willen 
helpen om onze handreiking naar ex-gedetineerden voort te zetten. Dat vertaalt zich in 
jaarlijkse donaties van een aantal fondsen. Dit is echter geen garantie. De ter Haar 
Romeny Stichting spant zich daarom in om met concrete en aansprekende voorstellen 
incidentele en structurele fondsen te blijven werven, zowel bij fondsen, maatschappelijke 
organisaties als service-clubs en particulieren.  
 
De THR Stichting is afhankelijk van partijen als Exodus, Reclassering en de 
Tussenvoorziening voor aanvragen. We verwelkomen samenwerking met nog meer 
partijen die met de doelgroep werken. Om aan een toename van aanvragen te kunnen 
voldoen willen we ook groeien in inkomsten uit fondsenwerving.  
 
De Stichting zal aandacht blijven geven aan de bijzondere band met de Utrechtse 
kerken, waaronder de Doopsgezinde Gemeente Utrecht en de Baptisten Gemeente Silo. 
We hopen collectes van hen te mogen blijven ontvangen voor ons werk.  

De Stichting wil concreet betrokken zijn bij: 

• Ons werk voor de doelgroep. Dat betekent dat we minstens eens per jaar een 
werkbezoek brengen aan een van de aanvragende organisaties met wie we 
samenwerken, zoals Exodus of de Reclassering. Persoonlijke gesprekken met 
de bewoners kunnen laten zien hoe zij ervaren dat burgers of kerken zich 
praktisch helpend opstellen achter hun terugkeer in de samenleving.  
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• Voorlichting in het kader van thematische bijeenkomsten waarbij geestelijke 
verzorgers binnen de inrichtingen van justitie een informatieve functie hebben 
over de problematiek van het terugkeren in de samenleving na detentie. (zg 
'herintreders'). Bestaande vorm is de jaarlijkse 'Gevangenenzondag' in de 
Silokerk, waarbij aandacht wordt gegeven aan het bijbelse perspectief en 
achtergrond van de aandacht voor en praktische solidariteit met de gevangenen. 
Te denken valt ook aan service-clubs en studentenorganisaties, waar we als 
sprekers kunnen worden uitgenodigd.  

• Contact blijven onderhouden met het landelijk netwerk van 'Kerken met Stip', die 
een lage drempel hebben voor mensen met een strafblad. Bij voorbeeld de 
maandelijkse maaltijden die door de Silokerk worden georganiseerd ten behoeve 
van nazorg aan ex-gedetineerden. Tijdens dergelijke ontmoetingen komt vaak de 
persoonlijke problematiek tevoorschijn van de schulden die men na detentie te 
voldoen heeft (schuldsaneringstrajecten). 

 
Slot 
Wij vertrouwen erop dat wij ons werk dankzij de hulp van onze donateurs tot in lengte 
van jaren kunnen voortzetten. 
 
 
M.C. ter Haar Romeny    S.P. Lingen 
Voorzitter      Secretaris 
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BIJLAGE   De Stichting Ter Haar Romeny in de praktijk  
 
Een greep uit de aanvragen 

 
 
Youssef* was een aantal weken vrij en is ondernemend in het helpen van zijn 
familie met klussen. Via zijn begeleidende instantie werd een bijdrage gevraagd 
voor een fiets, zodat hij daarmee naar zijn afspraken bij de reclassering kon, 
naar zijn sport en naar zijn nieuwe baan buiten de stad. Eveneens werd een 
bijdrage gevraagd voor warme winterkleding, omdat hij in de decembermaand 
was vrijgekomen. Zijn situatie is op het moment van schrijven stabiel en hij is 
constructief bezig met zijn toekomstplannen. 
 
 
Karel* heeft eerder in 2018 een bijdrage gekregen voor een fiets en voor kleding. 
Vier dagen nadat hij de fiets had gekocht werd deze voor zijn deur gestolen, 
terwijl hij met een extra slot vastzat aan het fietsenrek. Hij had dringend een fiets 
nodig om naar zijn dagbesteding te kunnen, dus werd via zijn begeleidende 
instantie een tweede aanvraag ingediend. Hierbij zat een handgeschreven brief 
van Karel! 
 
 
Maria* was al enkele jaren vrij en woonde sinds enige jaren zelfstandig. Ze had 
inmiddels een opleiding gevolgd en zou binnenkort gaan starten met een 
vervolgopleiding. Ook haar schuldsaneringstraject was bijna succesvol afgerond. 
Al met al ging het goed met haar, maar haar financiële situatie was erg krap. Ze 
had dringend een nieuw fornuis nodig en haar begeleidende instantie deed 
daarvoor een aanvraag. 
                                               
  

*De namen zijn gefingeerd 
 
 
 
 
 
 


