Jaarverslag 2021

Inhoudsopgave
Voorwoord .........................................................................................................................................2
Activiteiten 2021 ................................................................................................................................3
Veldwerk (outreach) .......................................................................................................................3
Hulpverlening & Uitstaptrajecten ...................................................................................................4
Mi Casa & inloop .............................................................................................................................5
Impact van El Roi in cijfers ...............................................................................................................5
Overige activiteiten ............................................................................................................................7
Gebedswerk....................................................................................................................................7
Activiteiten voor de vrijwilligers ......................................................................................................7
Netwerk en samenwerking .............................................................................................................8
Kennisdeling met de lokale politiek .................................................................................................8
El Roi in de media............................................................................................................................8
Samenstelling bestuur en organisatie 2021 ........................................................................................9
Financiële basis ...............................................................................................................................9
Vooruitblik en beleid 2022 ..............................................................................................................9
Dankbetuiging............................................................................................................................... 10
Jaarrekening 2021 ............................................................................................................................ 11

1

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting El Roi. Dit jaarverslag biedt een overzicht van wat El Roi heeft
gedaan om de missie en visie te realiseren.
Van het vieren van een geboorte tot het regelen van een begrafenis, 2021 was een mooi en intensief
jaar. Door de coronacrisis en mond-op-mond reclame zijn onze hulpvragen fors toegenomen zoals
jullie ook lezen verderop in onze factsheet.
Afgelopen jaar kregen we een eigen kantoorruimte. Wat is het fijn om een eigen plek te hebben waar
we elkaar en de vrouwen kunnen ontmoeten. Het is een plek geworden waar koffie wordt
gedronken, het leven wordt gedeeld en waar onze hulpverlening plaatsvindt.

*impressie van ons nieuwe kantoor

Met trots lanceerden wij in 2021 onze hernieuwde website www.elroi.nl. Achter de schermen is er
door een team vanuit El Roi hard gewerkt om deze website te ontwikkelen, updaten en te
publiceren.
Ook dit jaar mochten we collega’s verwelkomen. We heten ze hartelijk welkom. Van anderen
moesten we afscheid nemen. We bedanken hen voor hun inzet. We zijn als stichting dankbaar voor
de inzet van alle vrijwilligers voor de vrouwen, zij zijn de ruggengraat van het werk!
We mochten het afgelopen jaar vrouwen en mannen passende hulp bieden. Hen indien gewenst
begeleiden bij het uitstappen uit de prostitutie en gezamenlijk toewerken naar een hoopvolle
toekomst. Zo konden we ons doel in de praktijk brengen: Een plek bieden waar ze welkom zijn om te
praten, hulp te ontvangen en gezien te worden, in plaats van bekeken!
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Activiteiten 2021
Veldwerk (outreach)
Afgelopen jaar was een jaar waarin corona in mindere mate aanwezig was waardoor de ‘gewone’
activiteiten weer herpakt zijn. Van januari tot april 2021 was er een lockdown met avondklok,
hierdoor waren de clubs en de tippelzone dicht. In juni 2021 ging de samenleving langzaam open,
echter was dit voor een zeer korte periode. Vanaf november moesten de seksclubs vanaf 17.00 uur
hun deuren weer sluiten.
Tussen de twee lockdowns door gingen verschillende teams om de twee weken op stap om de
vrouwen te bezoeken op hun werkplek in Midden Nederland. Daarbij zorgden we ervoor dat een club
steeds door hetzelfde team wordt bezocht en een relatie kan groeien tussen onze vrijwilligers en de
vrouwen. Zij hebben altijd een aansprekend presentje bij zich, met daaraan een kaartje met een
bemoediging, ons aanbod en onze contactgegevens.
Door de coronacrisis zijn er een aantal seksclubs failliet gegaan. Helaas is dat niet altijd positief,
onzichtbaarheid maakt kwetsbaar. We hoorden verhalen van vrouwen die noodgedwongen thuis
gingen werken. Met alle risico`s van dien.
Ook op de tippelzone zijn we present geweest, waarbij we afgelopen jaar relaties mochten
opbouwen. In Juli 2021 werd de tippelzone definitief gesloten. Voor veel vrouwen was dit een zeer
moeilijke periode. Sommige van hen zochten een alternatieve werkplek. Voor een aantal vrouwen en
transgenders was dit de aanleiding om te stoppen met het sekswerk. We hebben in deze periode
naast de vrouwen en mannen gestaan en geluisterd. Voor diegenen die dat wilden was er passende
hulp en ondersteuning.
Als stichting blijven we ons verder ontwikkelen, ook omdat prostitutie steeds minder zichtbaar
wordt. We zien dat steeds meer clubs sluiten naast dat afgelopen jaar de tippelzone gesloten is. We
zien ook dat prostitutie steeds onzichtbaarder wordt en meer online en via
escort/thuiswerk/parkeerplaatsen plaatsvindt. Daarom is ons digitaal veldwerk belangrijk en blijven
we ons verder doorontwikkelen om deze doelgroep ook op minder zichtbare plekken te bereiken.
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Hulpverlening & Uitstaptrajecten
De fysieke activiteiten op ons kantoor zijn na de eerste lockdown weer herpakt. We hebben ons
hulpverlenend aanbod uitgebreid op basis van de behoefte en hulpvragen van de vrouwen.
Door de hulp die El Roi tijdens de eerste lockdown heeft kunnen bieden, zijn waardevolle en diepere
relaties ontstaan. We werken vanuit de presentiebenadering en onze hulp is maatwerk.
Ons hulpverlenend aanbod bestaat uit maatschappelijke en juridische hulptrajecten, zoals:
• Hulp bij financiën, belastingdienst/IND;
• Hulp bij het solliciteren en het vinden van ander werk;
• Zoeken naar een passende cursus of opleiding;
• Zoeken naar een betaalbare woning;
• Job coaching;
• Taalles;
• Maatjestrajecten;
• Uitstaptrajecten;
• Praktische hulp, zoals verhuizen of boodschappen doen.
Sommige vrouwen die wij ontmoeten zijn in de prostitutie terecht gekomen door omstandigheden
zoals; armoede, mensenhandel of uitbuiting. Deze vrouwen hebben nauwelijks vrijheid gehad om te
kiezen over hun leven en toekomst. Door dit werk hebben we ontdekt dat het uitmaakt waar jouw
wieg staat. Zoiets vanzelfsprekends als scholing is niet bij ieder mens vanzelfsprekend. Als een vrouw
of man praat over haar droom dan gaan we samen kijken naar: Wat heb jij daarvoor nodig? Hoe
kunnen wij jou daarbij helpen?
We vinden het belangrijk dat deze mensen de kans krijgen om te kiezen. Bij het vinden van
alternatief werk of het maken van een CV kan dat moeilijk zijn. Zeker als je geen scholing hebt gehad
en de prostitutiewereld het enige is wat je kent.
Het is dan heel mooi dat we ze eerst een training kunnen aanbieden waarin ze zich persoonlijk en
maatschappelijk kunnen ontwikkelen, en dat ze de kans krijgen om een training, coachingstraject of
opleiding te kunnen volgen. Als El Roi bieden we dit zelf aan en daarnaast werken we nauw samen
met ketenpartners en zusterorganisaties.

In actie tijdens de Coronacrisis
De coronacrisis was in mindere mate aanwezig dit jaar, toch heeft het wederom onze activiteiten
beïnvloed.
Voor veel vrouwen viel het zwaar dat er wederom een lockdown kwam. Hun bron van inkomsten
werd per direct stilgelegd. Enkelingen hadden recht op overheidssteun maar de meesten van hen
vielen buiten elke regeling en hadden geen recht op een uitkering.
Velen van hen hadden al geen financiële buffer en werden bij de tweede lockdown nog meer in het
nauw gedreven. Dit leidde tot stress, onrust en depressies. Zij konden de vaste lasten niet opbrengen
en financiële steun voor hun kinderen en familie in hun thuisland niet voortzetten.
Juist op deze momenten was het fijn dat we ze een hart onder de riem konden steken. We mochten
ze ondersteunen met wekelijkse voedselpakketten, uitkeringsaanvragen of andere hulpverlening.

4

Mi Casa & inloop
Tweewekelijks op zondagavond hebben we Mi Casa. Dit is een Spaanstalige pastorale avond in de
vorm van een community. Naast gezellig samenzijn - met eten - is er tijd voor Bijbelstudie, gebed en
gesprek met betrokkenheid voor elkaar. Het is waardevol om naar de vrouwen en mannen te
luisteren, te bemoedigen en samen te bidden. Met dankbaarheid kijken we terug op de
ontwikkelingen van het afgelopen jaar. We mogen meemaken en zien dat de vrouwen persoonlijk
groeien en sterker op de benen gaan staan. Ze genieten van de maaltijden waarin we eerlijk vreugde
en verdriet met elkaar kunnen delen. Soms nemen ze iemand uit hun eigen netwerk mee. Een aantal
heeft zelf of met hulp 'a normal job' gevonden en zetten daarin door. Daarbij zorgt de fysieke
ontmoeting voor een lage drempel om een hulpvraag te stellen.
Zo nodigde de vrouw, die de kappersopleiding doet, ons uit om bij haar model te zijn tijdens
een kappersles. Mooi dat we samen als team haar hierdoor vooruit kunnen helpen.
De basis van Mi Casa blijft gebed. Het is mooi om te zien hoe deze community zich ontwikkelt en hoe
vrouwen God ontmoeten, dat stemt ons dankbaar!
In 2021 is de inloophuiskamer nagenoeg alle weken op maandagmorgen geopend geweest voor de
vrouwen en is het, zolang de RIVM-regels het toestonden, een plek geweest van ontmoeting. De
inloop is een plek waar verjaardagen werden gevierd, spelletjes werden gespeeld en waar taalles
werd gegeven. Daarnaast was onze inloop in de tweede helft van 2021 een plek waar elke donderdag
ruimte is voor de inloophuiskamer, hulpverlening en ons maatschappelijk werk. Een plek waar ruimte
is voor koffie, ontmoeting en een goed gesprek of hulpverlening zonder afspraak.

Impact van El Roi in cijfers
Op de volgende pagina presenteren wij met trots de impact van El Roi in cijfers via onze factsheet.
Dit betreft de cijfers rondom onze activiteiten en hulpverlening. Onze financiële jaarrekening kan u
verderop in dit jaarverslag vinden.
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Overige activiteiten
Gebedswerk
We zien gebed als enorme steun voor ons werk. Door ons te richten op God mag je hart gevuld
worden met Liefde die je helpt om ruimte te hebben voor de ander. Daarnaast merken we dat we
het werk dan niet alleen hoeven te doen. Om de week is er een gebedsavond waarop de teamleden
van El Roi samen God aanbidden, bidden voor de teamleden die op outreach zijn en voor de vrouwen
die in de prostitutie werken. Daarnaast worden er gebedspunten gedeeld voor een achterban die
specifiek wil bidden voor ons werk. Maandelijks is er een bidstond met 6 zusterorganisaties waarin
we bidden voor onze organisaties, de doelgroep en ons werk in Nederland.

Activiteiten voor de vrijwilligers
In 2021 zijn we weer begonnen met fysieke teammomenten. Na de zomerperiode hebben we eerst
met alle vrijwilligers één op één gesproken. Hoe zit je in het werk en hoe gaat het met jou?
Daarnaast ontvingen ze ons hernieuwde vrijwilligerskompas. Juist de zorg voor onze vrijwilligers
vinden we belangrijk in dit intensieve werkveld. Daarnaast hadden we weer samenkomsten in kleine
groepen zoals onze gebedsavonden of het vieren van een verjaardag.
Met kerst hebben we de traditie in ere gehouden om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet
met behulp van een gezellige drive-thru.
We vinden het belangrijk om als team onderling verbonden te blijven, juist ten tijde van de
coronacrisis, zodat we gezamenlijk kunnen uitreiken naar onze doelgroep. We zijn dankbaar voor
ieders inzet binnen het team!

Bekendheid van El Roi binnen kerken
Omdat er in 2021 nog veel kerkdiensten online werden gehouden, hebben we nauwelijks
presentaties in kerkdiensten kunnen geven. Desondanks wisten kerken ons toch te vinden met de
vraag voor een filmpje of om digitale content aan te leveren en te vragen wat ze voor ons kunnen
betekenen. Zo hebben we mooie steun ontvangen via gebed, betrokkenheid en financiën. Ook was er
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een kerk die mooie bemoedigende pakketten had gemaakt voor de vrouwen die in een uitstaptraject
zitten. Wij zijn dankbaar voor de steun die we afgelopen jaar van verschillende kerken mochten
ontvangen.

Netwerk en samenwerking
El Roi is vernieuwend, een jonge stichting en het enige christelijke geluid richting deze doelgroep in
Midden Nederland. We werken nauw samen met ketenpartners en christelijke zusterorganisaties in
Nederland. Gezamenlijk hebben we een platform waarin kennis en methodieken gedeeld worden. In
2021 zijn er besprekingen geweest op diverse fronten om stap voor stap meer kansen te creëren
voor de vrouwen. Met name op het gebied van wonen, opleidings- en werkmogelijkheden. Tegelijk
vraagt elk prostitutiegebied in Nederland om maatwerk. Wetgeving en vormen van prostitutie
verschillen per regio. Als stichting hechten we belang aan samenwerken en geloven we dat we alleen
samen het verschil kunnen maken!

Kennisdeling met de lokale politiek
Met steun van de fracties van de ChristenUnie heeft El Roi, net als voorgaande jaren, opnieuw een
klankbordfunctie gehad en mochten we woordvoerder zijn voor de vrouwen, zowel landelijk als
regionaal om de politiek te informeren over de onderwerpen prostitutie, coronacrisis en
mensenhandel in 2021.

El Roi in de media
Begin 2021 mocht onze manager Annelies van Til iets delen bij Groot Nieuws Radio over het werk van
El Roi. Dit gebeurde tijdens het programma brandstof waarin de nadruk ligt op het feit dat ieder
mens een verhaal heeft. Als we kwetsbaar durven te zijn over dat wat in ons brandt, dan is er stof
voor een goed gesprek. Daarom is er tijdens dit radioprogramma gedeeld over wat ons als
organisatie, en ook persoonlijk drijft om dit werk te doen. Terugluisteren kan via Groot Nieuws Radio,
15 januari 2021 tussen 11:00-11.30 uur.
Ook op social media en via onze website hebben we niet stil gezeten. Lees onze verhalen via
Facebook: @elroiutrecht of lees onze verhalenpagina: www.elroi.nl/verhalen
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Samenstelling bestuur en organisatie 2021
Ook dit jaar mochten we teamleden, vrijwilligers en bestuursleden verwelkomen en van anderen
afscheid nemen. Bedankt voor hen die zich zo hebben ingezet voor stichting El Roi en waar onze
wegen scheiden. We zijn blij en dankbaar dat God steeds weer voorziet in nieuwe mensen die hun
schouders onder het werk willen zetten.

Het bestuur had eind 2021 de volgende samenstelling:
Voorzitter: Ton Vegt;
Secretaris: Arnold Vellekoop;
Penningmeester: Emmy Arnold;
Bestuurslid: Janneke Verhoeff .

Het stafteam had eind 2021 de volgende samenstelling:
Manager: Annelies van Til;
Vrijwilliger coördinator: Louise Westendorp;
Coördinator inloop Mi Casa: Marjolein Wisse;
Maatschappelijk werkster: Maria Janke.
Daarnaast zijn er ondertussen 30 vrijwilligers die op verschillende wijzen hun bijdragen leveren aan
onze missie en visie. Wij hebben grote waardering voor de inzet, kennis, gedrevenheid en liefde
waarmee iedereen zich inzet.

Financiële basis
De volgende stap in professionalisering is genomen door een eigen ruimte te huren die benut wordt
als inloop, huiskamer, hulpverlening, vergaderruimte en kantoor.
Daarnaast zijn er twee medewerkers parttime in dienst voor coördinatie van de organisatie en de
professionele hulpverlening richting de vrouwen.
Ook hebben we vrouwen financieel ondersteund door opleidingen/trainingen te betalen alsook
voedselbonnen te verstrekken aan degenen die dat nodig hadden.
Deze stap is verantwoord op basis van de financiële steun vanuit de kerken, particulieren, fondsen en
bedrijven. Wij verwijzen hiervoor naar onze financiële jaarrekening 2021, die als bijlage is
toegevoegd.

Vooruitblik en beleid 2022
In 2022 streven we ernaar om verder te professionaliseren. We willen ons hulpaanbod en
uitstapprogramma verder doorontwikkelen.
Daarnaast willen we de ketenzorg en samenwerking m.b.t. opleidings- en werkmogelijkheden verder
ontwikkelen. Zo hopen we dat er meer plekken ontstaan voor de vrouwen om op een veilige plek te
re-integreren in onze samenleving.
Ook is er een samenwerking gestart om meer woonruimte te creëren voor vrouwen die in een
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uitstaptraject zitten.
We hopen actief te blijven als woordvoerder voor de vrouwen binnen kerken, groepen en de politiek.
Als laatste zijn we plannen aan het maken om ons in te zetten voor vrouwen die werkzaam zijn in de
minder zichtbare prostitutiebranche. We hopen u hierover volgend jaar meer te vertellen!

Dankbetuiging
Wij willen u via dit jaarverslag danken voor uw waardevolle steun in 2021. We hopen dat u ook in
2022 ons het vertrouwen wilt geven en de vrouwen en mannen die in de prostitutie werken wilt
blijven ondersteunen!
Zonder de financiële en immateriële steun van de kerken, particulieren, fondsen en bedrijven zijn
onze doelstellingen niet te realiseren. Realisatie van onze doelstellingen zijn in grote mate afhankelijk
van financiële giften en niet mogelijk zonder de tomeloze inzet van onze teamleden, bestuursleden
en vrijwilligers. Zij doen dat geheel belangeloos en wij zijn hen daarvoor uitermate dankbaar. Het is
fijn dat we twee parttime professionals in dienst te hebben die met hun hart dit werk doen en het
werk mogelijk maken.
We zijn ook dankbaar dat we in het ondersteunen van onze stichting een uitgestoken hand van onze
Hemelse Vader herkennen, die ons in staat stelt Zijn liefde zichtbaar te maken op plekken waar het
donker is. We sluiten graag af met onze slogans:

#Gezienmaarnietbekeken!
#Perspectiefvoorvrouwenindeprostitutie.
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Jaarrekening 2021
Stichting El Roi

Utrecht, juni 2022
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Inhoud jaarrekening
Financieel Resultaat en dankbetuiging
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Balans per 31 december 2021
Staat van Baten en Lasten 2021
Toelichting op Financieel Jaarverslag 2021
Algemeen
Begroting 2022
Ondertekening van Financieel Jaarverslag door bestuur
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FINANCIEEL RESULTAAT
2021 was een turbulent jaar, dit is zowel in de kosten als in de opbrengsten terug te zien.
Stichting El Roi is volop in ontwikkeling met bemoedigende uitkomsten en op deze gezonde basis
bouwen we graag verder.

JAARVERSLAG
Het jaarverslag ziet u op eerdere pagina’s.

DANKBETUIGING
Zonder de financiële en immateriële steun van de kerken, particulieren, bedrijven en fondsen zijn
onze doelstellingen niet te realiseren.

Realisatie van onze doelstellingen zijn in grote mate afhankelijk van financiële giften en niet mogelijk
zonder niet aflatende inzet van onze vrijwilligers.
Zij doen dat geheel belangeloos en daarvoor zijn wij hen zeer dankbaar.
Het Bestuur van El Roi.
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
Activa en passiva worden opgenomen voor nominale bedragen tenzij anders vermeld.
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen voor nominale waarde. Indien noodzakelijk onder aftrek van een
voorziening voor oninbare debiteuren.

Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.
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Financieel Jaarverslag 2021
Balans
(x € )
31-12-2021

31-12-2020

45.599

61.787

601

601

1.382

0

47.582

62.388

13.152

19.336

Bestemmingsfonds Huisvesting ondersteuning

2.500

2.500

Bestemmingsfonds Continuïteit professionele
begeleiding

30.000

30.000

1.930

10.553

47.582

62.388

ACTIVA
Triodos bankrekening
Creditkaart saldo
Waarborgsom kantoorpand

TOTAAL

PASSIVA
Algemeen reserve

Nog te betalen kosten

TOTAAL

Verwerking van het resultaat

Het nadelig saldo ad € 6.183,- is ten laste gebracht van de algemene reserve.
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Staat van Baten en Lasten

2021

2020

Giften kerken

23.146

25.501

Giften particulieren en bedrijven

22.700

26.850

Giften t.b.v. overweeghuis

10.310

(x € )

OPBRENGSTEN

56.156

52.350

34.762

19.025

1.215

469

Inloop huiskamer

9.028

1.664

Outreach en maatschappelijk werk

6.001

9.572

Digitale veldwerk

263

438

Maatjes projecten

383

464

0

164

378

5.437

KOSTEN
Professionele begeleiding Vrijwilligers
Coördinatie organisatie
Overige kosten

Projecten

Ondersteuning en educatie
Communicatie
Doorgestort giften t.b.v. overweeghuis

10.310

Exploitatieresultaat

-6.183

15.119

Totaal

56.156

52.350

Bestemming van saldo van baten en lasten
Algemene reserve
Bestemmingsfonds Huisvesting ondersteuning

-6.183
-

Bestemmingsfonds Continuïteit professionele begeleiding

Exploitatieresultaat

15.119

-6.183

15.119

16

Toelichting op het Financieel Jaarverslag 2021
Balans per 31 december 2021
Triodos bankrekening
Dit betreft het saldo van de bankrekening per 31 december van het betreffende
boekjaar.
Creditkaart saldo
El Roi heeft een creditcard waarmee betalingen worden gedaan, het saldo benodigd op
deze kaart bedraagt minimaal € 600,Waarborgsom kantoorpand
In het eerste kwartaal van 2021 is er een kantoorunit gehuurd aan de kanaalweg 22 te
Utrecht.
Hiervoor is een waarborgsom betaald, welke we na oplevering weer terug kunnen
ontvangen.
Algemene reserve
De algemene reserve is per 31-12-21 verminderd met het nadelig resultaat van het jaar
202 ad. € 6.183,Bestemmingsfonds Huisvesting ondersteuning
El Roi ontving in 2019 een gift die specifiek gelabeld is voor de prostituees die met deze
werkzaamheden willen stoppen, om hen een overgangssituatie te kunnen bieden.
Bestemmingsfonds Continuïteit professionele begeleiding
Dit bestemmingsfonds is opgestart ten behoeve van de continuïteit van de professionele
begeleiding van de organisatie van ElRoi.
Het bestuur heeft besloten om dit fonds voorlopig op een niveau van € 30.000,- te
houden.
Nog te betalen kosten
Dit betreft kosten die het boekjaar 2021 betreffen, verplichtingen die in 2021 zijn
aangegaan, maar die in 2022 betaald zijn.
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Staat van Baten en Lasten 2021
Inkomsten
De inkomsten zijn onderverdeeld in een paar doelgroepen.
Coördinatie organisatie
Onze organisatie is volop in ontwikkeling, en dit zien we terug in deze organisatie kosten.
We moeten doorgroeien naar een professionele daadkrachtige stichting.
Door professionalisering was uitbreiding van personele capaciteit noodzakelijk.
Onze hulpverlening bloeit en groeit door, we zijn in 1 jaar van 7 naar 53 actieve
hulpverleningstrajecten doorgegroeid. We mogen vrouwen ondersteunen bij
verschillende hulpvragen, maar de beantwoording daarvan vereist professionele en
deskundige hulpverlening.
Overige kosten
Inloop Huiskamer
Dit betreft de huur van een kantoorunit aan de kanaalweg in Utrecht, de
inrichtingskosten en kosten daarom heen.
Outreach en maatschappelijk werk (acties)
Dit betreft kosten van directe voedselhulp zoals voedselpakketten en medische
pakketten ten tijde van de Coronacrisis, kosten inzake het opzetten van
trainingen/opleiding voor vrouwen die willen uitstappen uit de prostitutie, presentjes
voor vrouwen die in de prostitutie werken en de onkosten van vrijwilligers.
Door de coronacrisis zijn deze kosten aanzienlijk hoger.
Digitale veldwerk
Dit betreft dit jaar de kosten van een beveiligde VPN verbinding en een 4G netwerk.
Maatjesprojecten
Dit betreft kosten om de vrouwen te ondersteunen en naast hen te staan.
Ze soms ook een financiële helpende hand te bieden zodat ze hun leven anders vorm
kunnen geven.
Ondersteuning en educatie
Scholing en teambuilding van vrijwilligers konden door coronabeperkingen helaas in
2021 niet doorgaan. Wel zijn de opleidingen en taallessen van de vrouwen zoveel
mogelijk doorgegaan.
Communicatie
In 2021 is onze website aanzienlijk vernieuwd en weer actief geworden, nadat we in
2020 het besluit hadden genomen om de website meer eigentijds te vernieuwen.
Dit betreft verder telefoonkosten, drukkosten van flyers, visitekaartjes e.d.
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ALGEMEEN
Stichting El Roi valt niet onder de werking van Titel 9 BW2. Als gevolg hiervan is geen opdracht
gegeven aan een externe accountant tot het doen van een boekenonderzoek zoals omschreven in
BW2, artikel 393. De stichting maakt gebruik van een kascommissie waarvan de leden niet behoren
tot de organisatie van El Roi.
Stichting El Roi heeft een ANBI status. RSIN nummer 856471616
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Utrecht onder
nummer: 66268761
Stichting El Roi kent een zogeheten bestuur-model.
Stichting El Roi heeft één medewerker voor 0,6 fte in dienst op basis van een jaarcontract dat in juni
2022 zal worden verlengd.
Alle bedragen zijn in euro’s.
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.
Werkelijke onkosten kunnen worden gedeclareerd.
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Begroting 2022 - Stichting El Roi

Begroting
2022
A: Inkomsten
Giften kerken

28.000

Giften particulieren

10.000

Fondsen en partners

46.000

Totaal A inkomsten

84.000

Uitgaven
Coördinatie organisatie/professionele begeleiding

64.500

Projecten
Inloop huiskamer

7.000

Outreach en maatschappelijk werk

2.500

Digitale veldwerk

1.000

Maatjes project

500

Ondersteuning en educatie

5.000

Communicatie

3.000

Overige kosten

500

Totaal uitgaven
Resultaat

84.000
0
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