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Jaarverslag 2020 

Stichting ds. H.J. ter Haar Romeny 
 

Inleiding 
Stichting ds. H.J. ter Haar Romeny (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 ANBI status) met een actief vrijwilligersbestuur.  

Stichting THR ontvangt haar middelen uit giften en kerkcollectes. De stichting heeft als 
doel om giften 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, wonend in de regio Utrecht. 

Werkwijze   
Stichting THR krijgt aanvragen voor giften van instanties die ex-gedetineerden 
begeleiden na detentie. In 2020 kregen we aanvragen van Exodus, Stichting de 
Tussenvoorziening, Reclassering Nederland, Stichting WIJ en Stichting Dienstverlening 
aan Buitenlanders (SDB). In principe kennen wij een gift toe van maximaal 300 euro. Het 
bedrag wordt via de aanvrager aan betrokkene uitbetaald en de aanvrager geeft ons 
naderhand een terugkoppeling. Stichting THR reageert doorgaans binnen een week op 
binnengekomen aanvragen. 

 

Uitgangspunten 
Stichting THR ziet onze giften aan ex-gedetineerden 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 
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mensen zijn die hen niet hebben afgeschreven en anders over schuld en straf(blad) 
willen nadenken.  

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 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.  

 

Bestuur 
Het bestuur was in het verslagjaar 2020 als volgt samengesteld: 

Voorzitter                  Marleen ter Haar Romeny (tevens penningmeester-taken 

overgenomen van mei – december)  

Secretaris             Samuel Lingen (tot mei) 
Hester Jansen-Hagedoorn (vanaf september) 
 

Penningmeester  Johan van Tol (tot mei) 

Overige leden  Elsbeth Ullmann- ter Haar Romeny  
Uriël da Costa (vanaf mei) 

   Tiny Scheurwater (vanaf mei) 
Janine Mutsaerts (vanaf november) 

 
THR Stichting werkt sinds 2018 met een kascommissie die toeziet op naleving van onze 
ANBI-verplichtingen en de juistheid van onze financiële administratie. De kascommissie 
bestaat uit Huibert van Hövell en Friso Bouwmeester.   

Activiteiten bestuur 
In 2020 hebben we afscheid genomen van onze twee gewaardeerde bestuursleden 
Johan van Tol (penningmeester) en Samuel Lingen (secretaris). Gedurende het jaar 
hebben we vier nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen: Tiny Scheurwater, Uriël da 
Costa, Hester Jansen-Hagedoorn (secretaris) en Janine Mutsaerts. We zijn heel blij dat 
ze zich in willen zetten voor de Stichting THR.  

In 2020 heeft het bestuur vijf keer vergaderd. Vanwege corona hebben we nauwelijks 
gebruik gemaakt van de Silokerk als vergaderruimte en zijn er afgelopen jaar geen 
werkbezoeken ondernomen. Belangrijkste bespreekpunten in de vergadering - naast  
reguliere punten zoals overzicht van aanvragen, fondsenwerving, financiën – betroffen 
de AVG en het opstellen van een actieplan om aan de AVG-vereisten te voldoen, en een 

start maken met een nieuw meerjarenbeleidsplan 2021-2023.  
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Uitgaven 
In totaal is een bedrag van € 10.805 uitgegeven, waarvan € 10.381 aan giften aan de 
doelgroep en slechts €424 aan organisatie- en bestuurskosten. Dat betekent dat 96% 
van onze uitgaven direct ten goede is gekomen van onze doelgroep. Daarmee voldoet 
de Stichting aan de vereisten van een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 
Gemiddeld werd er € 10.381,- : 65 = € 159,71 per gift uitgekeerd.  
In totaal kregen we 72 aanvragen binnen in 2020, 12 meer dan in 2019. Hiervan zijn 
uiteindelijk 65 aanvragen goedgekeurd. We ontvingen de meeste aanvragen van 
Exodus (51) en de Tussenvoorziening (6).  

 
De aanvragen zijn als volgt te specificeren: 
 

 AANVRAGEN 

Waarvoor? Bestemming Aantal 

Fiets 23  

Kleding 13  

Huishoud- en linnenpakket 39  

Anders 6  

Totaal  81 65 

 
De aanvragen zijn individueel. Het komt voor dat er in één aanvraag meerdere zaken 
worden gevraagd. Ook komt het voor dat er twee keer een aanvraag van dezelfde 
persoon binnenkomt waarin dan verschillende zaken worden aangevraagd. Daarom 
verschillen de getallen in de kolommen Bestemming en Aantal. 
Onder de categorie “anders” vallen o.a. zaken als het faciliteren van een 
verjaardagsviering en de aanbetaling van een huurwoning.  
 
 
Ontvangen giften 
In 2020 hebben wij een totaalbedrag van € 11.988,- aan bijzondere giften mogen 
ontvangen, waar we als bestuur heel dankbaar voor zijn. 
 

Van Bedrag 

PJ Rogaar Stichting €  1.500,- 

St. Oude RK Aalmoezeniers (ORKA) €  2.500,- 

Oud-Katholieke Parochie van Utrecht – najaarsactie 2019 €  2.284,39 

Baptisten Gemeente Silo Utrecht-Centrum (2x collecte) €     454,24 

Gift huwelijk Samuel Lingen €     250,- 

Maatschappij van Welstand €  5.000,- 

Totaal €11.988,63 

 
 
Dank 
Wij danken donateurs en fondsen voor hun jaarlijkse bijdragen of incidentele giften 
waarmee we een verschil kunnen maken voor ex-gedetineerden. We hopen op blijvende 
aandacht voor ons werk van zowel aanvragers, donateurs, fondsen en natuurlijk van de 
Utrechtse kerken waar we een bijzondere band mee hebben, zoals de Doopsgezinde 
Gemeente Utrecht, de Baptisten Gemeente Silo en de Oud-Katholieke Parochie van 
Utrecht. 
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BIJLAGE   De Stichting Ter Haar Romeny in de praktijk  

 
Een greep uit de aanvragen 

 
 
 
Aanvragen bereiken de Ter Haar Romeny Stichting altijd uitsluitend via de 
bemiddelende instanties, nooit direct via de betrokkene zelf. Omwille van de 
leesbaarheid worden onderstaande aanvragen weergegeven alsof het de betrokkene 
zelf was die de aanvraag deed; het was echter telkens een bemiddelende instantie.  
 
 
Pieter* geeft aan: “De reden van mijn aanvraag: ik zou graag dit jaar op mijn verjaardag 
heel graag een dagje kunnen doorbrengen samen met mijn moeder en zusje. Heb hun 
al ruim 2 jaar niet meer gezien en dit zou voor mij de dag top maken en de band met 
mijn familie weer een extra duwtje geven. Van het geld zou ik uit eten willen gaan met ze 
drieën en natuurlijk een bos bloemen voor mijn moeder want die is binnenkort ook jarig 
en ik wil niet met lege handen aankomen bij mijn moeder! Het zou voor mij echt alles 
betekenen om op mijn verjaardag eindelijk weer een keer met mijn moeder te zijn! 
Waarom ik het aanvraag via jullie: ik krijg € 45,- per week om boodschappen mee te 
doen en van m’n uitkering worden schulden en vaste lasten betaald dus blijft er eigenlijk 
niks over om wat leuks te gaan doen met mijn familie op me verjaardag”. 
Voor deze uitzonderlijke aanvraag heeft de Stichting THR Pieter en zijn familie een 
leuke dag bezorgd. 
 
 
Vijftiger Corneliu* krijgt geld voor een  fiets, kleding en een huishoud- en linnenpakket. 
Hij heeft niets meer en moet alles opnieuw opbouwen en hij gaat op zoek naar een 
passende dagbesteding. Vanwege zijn gezondheid durft hij niet te fietsen en is het geld 
voor de fiets teruggestort. Hij stuurt een handgeschreven briefje: “De stichting dominee 
H.J. Ter Haar Romeny wil ik bedanken voor uw ondersteuning. Eigenlijk zijn woorden 
niet genoeg. Dank u wel. Vriendelijke groeten Corneliu.” 
 
 
Bouchra* had een jaar met heftige gebeurtenissen en onverstandige beslissingen achter 
de rug. Langzamerhand is er rust en structuur in haar leven gekomen. Ze heeft nu een 
goede dagbesteding en zit ook in de schuldsanering. Daarin heeft ze ook kunnen sparen 
en is nu aan zelfstandigheid toe. Haar THR-aanvraag is toegewezen en met dat geld 
heeft ze een woning kunnen aanvragen. Zij heeft werk en doet het daarin goed en zij 
heeft goede hoop dat ze in 2021 een eigen woning kan betreden. 
 
 
*namen zijn gefingeerd 
 


