STICHTING DS. H.J. TER HAAR ROMENY

Jaarverslag 2021
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.
De stichting heeft als doel om giften te verstrekken aan personen die gedetineerd zijn of
zijn geweest, wonend in de regio Utrecht, om zo hun maatschappelijke zelfstandigheid
te versterken, als aanvulling op de professionele begeleiding.
Werkwijze
Stichting THR krijgt aanvragen voor giften van instanties die ex-gedetineerden
begeleiden na detentie. In 2021 kregen we aanvragen van Stichting Exodus, Stichting
de Tussenvoorziening, Reclassering Nederland, Leger des Heils, Stichting Buurtteam en
Silomaatjes. In principe kennen wij een gift toe van maximaal € 300,-. 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.
Veilige samenleving
De THR Stichting ziet een veilige samenleving als een samenleving waarin iedereen
zich vrij kan ontwikkelen. De THR Stichting wil een bijdrage leveren aan een veiliger
samenleving, door ondersteuning te bieden aan ex-gedetineerden. Middels passende
giften (zoals een fiets of linnenpakket) zijn we een onderdeel van het mogelijk maken
van een herstart. Door de mens een nieuwe kans te geven en in zijn kracht te zetten
denken wij terugval te kunnen beperken of te voorkomen. Door ondersteuning in de
basisvoorwaarden van het bestaan, zoals huisvesting, identiteitspapieren en
opleidingsmogelijkheden, is er een grotere zelfbeschikking en kans op een vrijer en
humaner bestaan. De THR Stichting ziet giften aan ex-gedetineerden als een
noodzakelijkheid. Naast de professionele schuldhulpverlening kan een gift een sterke
symbolische functie hebben voor de ex-gedetineerde en zijn/haar gezin.
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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.
De THR Stichting is afhankelijk van giften en donaties vanuit kerken,
vermogensfondsen, stichtingen en particulieren.

Bestuur
Het bestuur was in het verslagjaar 2021 als volgt samengesteld:
Voorzitter

Marleen ter Haar Romeny

Secretaris

Hester Jansen-Hagedoorn

Penningmeester

Bas ter Haar Romeny

Overige leden

Uriël da Costa
Tiny Scheurwater
Janine Mutsaerts

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 2021 heeft het bestuur vier keer vergaderd. Vanwege corona hebben we vooral online
vergaderd en slechts één keer gebruik gemaakt van de Silokerk als vergaderruimte. Er
zijn geen werkbezoeken ondernomen.
Het bestuur heeft in 2021 een brainstorm gedaan over het bepalen van de missie, visie
en doelgroep van de THR Stichting. Dit heeft geleid tot het huidige meerjarenbeleidsplan
2021-2023. Daarnaast zijn reguliere zaken besproken zoals overzicht van aanvragen,
fondsenwerving, financiën en het vaststellen van de jaarrekening en jaarverslag 2020.
Tevens heeft de Stichting de oude papieren archieven die op verschillende plaatsen
werden aangehouden geordend, van doublures ontdaan en gecentraliseerd ten huize
van het bestuurslid, de functionaris gegevensbescherming. De werkwijze van de
stichting is verder aanzienlijk gedigitaliseerd. Notulen, jaarverslagen, agenda's staan op
een drive opgeslagen die alleen voor bestuursleden toegankelijk is. De binnengekomen
aanvragen worden er ook op geplaatst en de fase van behandeling van de aanvragen is
daarop te volgen. Tot slot hebben we een kerstkaartenactie opgezet voor vrienden en
familie met de vraag om te doneren aan de THR Stichting.
Uitgaven
In totaal is een bedrag van € 15.250 uitgegeven, waarvan € 14.641 aan giften aan de
doelgroep en €609 aan organisatie- en bestuurskosten. Dat betekent dat 96% van onze
uitgaven direct ten goede is gekomen van onze doelgroep. Daarmee voldoet de
Stichting aan een belangrijke vereiste van een ANBI (Algemeen Nut Beogende
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Instelling). Gemiddeld werd er € 14.641,- : 102 gehonoreerde aanvragen = € 143,50 per
gift uitgekeerd.
In 2021 kregen we 102 aanvragen, 30 meer dan in 2020. We ontvingen de meeste
aanvragen van Stichting Exodus (87) en de Tussenvoorziening (6).
De aanvragen zijn als volgt te specificeren:
Waarvoor?
Fiets
Kleding
Huishoud- en linnenpakket
Anders
Totaal

AANVRAGEN
Bestemming
22
23
56
17
118

Aantal

98 personen

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 een bijdrage voor een nieuwe telefoon
of ID-kaart.
Ontvangen giften
In 2021 hebben wij een totaalbedrag van € 11.428,- aan bijzondere giften mogen
ontvangen, waar we als bestuur heel dankbaar voor zijn.
Van
PJ Rogaar Stichting
St. Oude RK Aalmoezeniers (ORKA)
Baptisten Gemeente Silo Utrecht-Centrum collectes
Maatschappij van Welstand
Kerstkaarten actie
Totaal

Bedrag
€ 1.500,€ 2.500,€ 840,14
€ 5.000,€ 1.587,50
€11.428

Dank
Wij danken donateurs, fondsen en kerken voor hun jaarlijkse bijdragen of incidentele
giften waarmee we een verschil kunnen maken voor ex-gedetineerden. We hopen op
blijvende aandacht voor ons werk en voortgaande samenwerking met 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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Aanvragen bereiken de Ter Haar Romeny Stichting altijd uitsluitend via de bemiddelende
instanties, nooit direct via de betrokkene zelf. Om die reden schrijven begeleiders de
aanvraag en worden de betrokkenen in onderstaande voorbeelden dan ook als “hij” of
“zij” weergegeven.

Noah* heeft de afgelopen paar jaar op straat geleefd en in detentie gezeten. Op dit
moment is hij aan de slag om zijn leven op de rit te krijgen en is dankbaar voor de
huisvesting en begeleiding van Exodus. Hij is gemotiveerd om zijn schulden af te
betalen, bijbehorende zaken te regelen en een passende dagbesteding te vinden.
Hiervoor is het noodzakelijk zo snel mogelijk een identiteitsbewijs en nieuwe pasfoto’s te
hebben. Hiermee zijn zaken makkelijker te regelen en is hij niet strafbaar. Daarnaast
heeft meneer de wens nieuwe kleding te kopen, omdat hij weinig nette kleding heeft
waar hij zich zeker en warm in voelt. De aanvraag was gedetailleerd gespecificeerd.

Trudy* is onder begeleiding van Stads Geld Beheer en zij heeft niet de financiële
middelen om de kosten voor de fysiotherapeut te betalen en de zorgverzekering
vergoedt deze ook niet. Ze krijgt begeleiding van de reclassering en wil heel graag weer
aan het werk. Haar geldbeheerder heeft het verzoek gedaan om voor haar een fonds
aan te vragen gezien haar beperkte financiële middelen. Haar rugklachten zullen in
nadelige zin van invloed zijn op meerdere leefgebieden. Trudy heeft nooit eerder een
beroep gedaan op financiële ondersteuning en heeft het altijd zo goed mogelijk zelf
kunnen regelen. Nu gaat dat niet meer.

Gerrit* ontvangt al twee maanden geen uitkering meer in verband met de inschrijving in
een andere gemeente. Hulpverlening en bewindvoering zijn betrokken om de uitkering
weer te activeren. Zijn telefoon is kapot en hij heeft geen geld om een nieuwe te kopen.
Hij moet wel bereikbaar zijn voor de reclassering en nu gaat het contact via zijn oma.
Door zijn problematiek, kan hij niet werken of naar school. Zijn familie kan hem financieel
niet ondersteunen, omdat ook zij krap zitten.

* namen zijn gefingeerd
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