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Inleiding 
In dit jaarverslag geven we een overzicht van onze doelstelling, de daaruit voortvloeiende 
activiteiten en de financiële verantwoording met toelichting van ontvangen en besteedde 
giften van het afgelopen jaar.  
 
Doel van het werk van Victims of Violence 
De stichting heeft als doel (uit de statuten): “het geven van praktische -, psychische -, 
emotionele -, geestelijke – en alle andere vormen van hulp aan hulpbehoevenden als gevolg 
van geweld of andere van buiten komende omstandigheden, waarmee zij in hun hele mens-
zijn zo goed mogelijk herstellen en een volwaardige positie in de samenleving kunnen 
innemen, en voorts het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn. Onder het geven van hulp wordt te dezer zake uitdrukkelijk ook verstaan het (doen) 
financieren van alle vormen van hulp.” 
Met hulpvragers stellen we vast op welke gebieden hulp nodig is om zo goed mogelijk te 
herstellen en een menswaardig bestaan op te bouwen, kortom: tot bloei te komen. Wij 
richten ons hierbij op het hele mens-zijn van de hulpvrager.  
 
De problematiek 
De vormen van geweld waar de slachtoffers mee te maken hadden of de redenen waarom zij 
onvoldoende hulp konden vinden, lopen uiteen. Deze mensen hebben gemeenschappelijk 
het ernstige geweld, waarvan zij de gevolgen nog dagelijks ondervinden. Naast de zware 
psychische problematiek worden velen vaak ook nog steeds belaagd. Daarnaast hebben zij 
te maken met een bedreigd toekomstperspectief, waarbij ze wegens onder meer hun 
gestagneerde ontwikkeling niet altijd goede kans maken op volwaardige participatie op o.a. 
de arbeidsmarkt. Ook spelen financiële problemen vaak een grote rol.  
 
De aanpak 
Juist voor deze groep zeer kwetsbare mensen zet Victims of Violence zich in door samen met 
de hulpvragers te kijken naar wat nodig is om zo goed mogelijk te herstellen in hun hele 
mens-zijn en te werken aan een zo volwaardig mogelijk positie in de maatschappij. 
We proberen veilige opvang en levensonderhoud te organiseren en helpen waar nodig met 
zaken die voor de meeste mensen heel gewoon zijn, maar waar getraumatiseerde mensen 
niet aan toe komen, bijvoorbeeld boodschappen doen, gezond eten, persoonlijke 
administratie, bezoek aan de huisarts en dergelijke. Daarnaast starten we met gesprekken 
die gericht zijn op het herstel.  
We onderscheiden ons door de intensieve begeleiding, waarbij onze hulp zich richt op het 
hele mens-zijn en door de hoge mate van maatschappelijke participatie. Naast intensieve 
begeleiding geven we advies. De kosten voor de hulp kunnen we erg laag houden door de 
inzet van vrijwilligers en niet gedeclareerde professionele hulp.  
  



Hulp geboden het afgelopen jaar  
Ook dit jaar konden we verschillende mensen veilige opvang met ondersteuning bij 
levensonderhoud bieden. De opvang die wij de mensen boden heeft nooit de vorm gehad 
van woonbegeleiding of 24-uurs begeleiding. Het betekent dat wij onderdak organiseerden, 
waar de hulpvrager zonder begeleiding woonde. Wel boden wij andere begeleiding. We 
boden begeleiding op het gebied van financiën, toeleiding naar medische zorg en we boden 
in samenwerking met advocaten juridische bijstand. Daarnaast is er veel tijd en inspanning 
besteed aan de emotionele, psychische en geestelijke bijstand aan deze mensen die ernstig 
geweld hebben overleefd.  
Wij zijn erg blij met de vrijwilligers die op verschillende gebieden hielpen. 
 
Voor de mensen die zozeer beschadigd zijn dat snel herstel niet onmiddellijk haalbaar is, en 
voor mensen van wie het toekomstperspectief nog steeds bedreigd wordt, werkten we aan 
het versterken van ons netwerk en de contacten met andere organisaties en professionele 
hulpverleners. Vanuit veiligheidsoverwegingen kunnen we daarover niet uitweiden.  
 
We hebben samengewerkt met particulieren en organisaties om voldoende opvangplekken 
te vinden.  
 
Als kleine stichting hebben we beperkte middelen en menskracht. Deze zijn het afgelopen 
jaar efficiënt ingezet. Beroepskrachten en bestuurders hebben net als andere jaren geen 
inkomen verkregen uit de middelen van Victims of Violence. Al het besteedde geld kwam ten 
goede aan de hulpvragers. Voor de verantwoording hiervan verwijzen wij u graag naar het 
bijgevoegde financiële jaarverslag.   
We konden helaas niet op alle hulpvragen volledig ingaan. Wel hebben we met gerichte 
adviezen deze hulpvragers of hun begeleiders kunnen helpen.  
Door met name de toezegging van vaste financiële bijdragen per maand van particulieren 
kwam de ingezette hulp bij de langduriger hulptrajecten niet in gevaar.  
 
 
 

  



Uitgeoefende activiteiten 
Hieronder volgt een korte opsomming van de activiteiten die het afgelopen jaar zijn gedaan. 
 
Opvang en begeleiding 
De persoonlijke begeleiding op sociaal, emotioneel, psychisch, geestelijk en juridisch vlak 
bleef het belangrijkste deel van ons werk. Dit betrof met name begeleiding in langduriger 
trajecten. We willen beschikbaar zijn voor de overlevenden van geweld die elders geen of 
onvoldoende hulp kunnen krijgen. Waar dat nodig was, is in samenwerking met advocaten 
juridische begeleiding geboden. Ook dit was een belangrijk deel van ons werk. In een aantal 
situaties hebben we advies gegeven of doorverwezen.  
 
Om tot herstel te kunnen komen is allereerst voldoende levensonderhoud nodig en een 
veilige en rustige leefomgeving. We hebben hieraan gewerkt door opvanggelegenheid te 
huren. Hulpvragers die al elders opvang hadden gevonden, maar begeleiding nodig hadden, 
hebben we kunnen helpen. Particulieren die opvang boden hebben we kunnen bijstaan. 
 
Project kleinschalige opvang met dagbesteding 
De locatie die we de afgelopen jaren hebben kunnen realiseren is goed gebruikt voor het 
bieden van opvang en gedeeltelijke dagbesteding. We boden bepaalde hulpvragers aan om 
hier tijdelijk te wonen. Voorwaarde was wel dat zij zelfstandig kunnen wonen, omdat we 
geen woonbegeleiding bieden. Verschillende hulpvragers maakten hier gebruik van. De 
verwachting blijft dat sommigen hier voor iets langere tijd zullen wonen, terwijl anderen af 
en toe zullen logeren. Doordat we logeerplaatsen hadden die voor korte tijd kunnen worden 
gebruikt, konden we particulieren ondersteunen die opvang boden in hun huis. Daardoor 
konden ook particulieren de door hen geboden hulp langere tijd volhouden. De siertuin en 
moestuin werd door de bewoners wordt onderhouden, waarmee zij een zinvolle en 
plezierige besteding van een deel van hun tijd hadden. Ook is gewerkt aan het onderhoud en 
verdere inrichting van een bijgebouw waar activiteiten kunnen worden ontplooid die het 
herstel bevorderen.  
 
Inzet vrijwilligers 
Onze grote waardering gaat weer uit naar particulieren die hun huis openden om mensen in 
nood een thuis te bieden! Op deze manier hielpen zij ons aan een veilige basis voor verdere 
begeleiding. Daarnaast hebben verschillende professionals onbetaald begeleiding geboden. 
Hulpvragers merkten deze grote inzet op en openden zich om aan dieperliggende problemen 
te kunnen werken. Vrijwilligers hielpen ons op verschillende gebieden, van administratief 
werk tot onderhoudswerkzaamheden. Vanwege de beperkingen van de Corona pandemie 
was het veel minder mogelijk om samen met een soort buddy dingen te ondernemen. Een 
HBO studente Sociaal Juridische Dienstverlening heeft ons geholpen met het verrichten van 
een onderzoek op juridisch gebied. 
 
Fondswerving en pr 
Ons werk werd vooral bekender via de persoonlijke netwerken. Als organisatie hebben we 
het afgelopen jaar vanwege de Coronapandemie met bijbehorende maatregelen niet aan 
nieuwe fondswerving kunnen doen. De financiële reserve is het afgelopen jaar iets 



afgenomen, maar nog steeds groot genoeg om de hulp niet in gevaar te brengen. We zijn 
hier erg dankbaar voor. De visie op dit werk hebben we uitgedragen in persoonlijke 
contacten en in contacten met gelijkgestemden.  
Verschillende bedrijven hebben ons gesteund het afgelopen jaar. Een sportcentrum heeft 
opnieuw voor een deel van het jaar een gratis sportabonnement verstrekt. Vanwege de 
Coronamaatregelen kon er niet veel gesport worden. Een ICT bedrijf sponsorde ook dit jaar 
weer onze website en verrichtte het onderhoud aan de website.  
  
Organisatienetwerk 
Het netwerk van particulieren, hulpverleners en organisaties die ons kunnen ondersteunen 
en waarmee we kunnen samenwerken is in stand gehouden. Zo is verder gewerkt aan de 
realisering van onze doelstelling hulp te bieden aan mensen zonder uitzicht, opdat ze tot 
leven komen. 
 
Overige plannen uit het beleidsplan 
Aan de plannen uit het meerjarenplan op het gebied van Onderdak en levensonderhoud, 
Veiligheid, Begeleiding en Netwerken is veel tijd en energie besteed. Er zijn mooie resultaten 
behaald: met de opvang en het (gedeeltelijk) overnemen van de dagelijkse zorgen om 
voedsel en veiligheid, vonden diverse mensen rust. Beschadigde, wanhopige mensen kregen 
zo weer hoop en konden met onze hulp werken aan perspectief en een betere toekomst. 
Voor een aantal mensen konden we het verschil maken tussen leven en dood. 

  



Resultaten 2020 
Op de volgende pagina staat onze jaarrekening, onze resultaten van het afgelopen jaar. We 
danken alle giftgevers hartelijk voor hun steun en vertrouwen! Doordat we onze kosten laag 
konden houden en voldoende giften ontvingen, is de geboden hulp niet in gevaar gekomen.  
De kosten voor met name medische, maatschappelijke en juridische kosten voor onze 
hulpvragers zijn gestegen in vergelijking met vorig jaar. Omdat we het belangrijk vinden de 
hulp te kunnen blijven bieden in langduriger trajecten, en er nieuwe hulpvragen blijven 
komen, hopen we dat het komend jaar onze reserve iets zal groeien.  
 
Toelichting 
Naast huisvesting hebben we dit jaar de meeste kosten gehad aan juridische, medische en 
maatschappelijke ondersteuning. Deze kosten waren vergelijkbaar met 2018 en lagen hoger 
dan vorig jaar. Onder maatschappelijke ondersteuning vallen uitgaven die nodig zijn om mee 
te kunnen doen in de maatschappij, bijvoorbeeld kosten om te kunnen sporten. 
De algemene kosten zien op kosten die we maken ten behoeve van de hulpvragers, maar 
niet vallen onder de andere posten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten van een 
internetabonnement en kantoorkosten. 
Het nadelig saldo betekent dat het afgelopen jaar onze uitgaven hoger waren dan de giften. 
We hebben het afgelopen jaar dus onze reserve moesten aanspreken.  
 



Stichting Victims of Violence

Financieel overzicht 2020.

BALANS

Activa 31 dec. 2018 31 dec. 2019 31 dec. 2020

Triodos bank 17.577€        17.017€        15.082€        
Nog te ontvangen bedragen -€              -€              -€              
Vooruit betaalde bedragen 1.400€          1.400€          1.400€          

18.977€        18.417€        16.482€        

Passiva 31 dec. 2018 31 dec. 2019 31 dec. 2020

Geldlening 915€             -€              -€              
Nog te betalen bedragen 37€               38€               46€               
Algemene reserve 18.026€        18.379€        16.436€        

18.977€        18.417€        16.482€        

Toelichting op de balans

Vooruitbetaalde bedragen
Huur januari 2021,  betaald 28 december 2020

Nog te betalen bedragen
Bankkosten 4e kwartaal 2020, betaald 1 januari 2021

Algemene reserve 1 januari 2020 18.379€        
af: nadelig saldo 2020 1.943€          

Algemene reserve 31 december 2020 16.436€        

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

Ontvangsten 2018 2019 2020

Giften 26.300€        21.712€        21.059€        
Nadelig saldo -€              -€              1.943€          

26.300€        21.712€        23.002€        

Uitgaven 2018 2019 2020

Huisvesting 16.800€        16.800€        16.800€        
Inrichting 1.568€          706€             594€             
Noodhulp 794€             1.220€          374€             
Juridische/medische/maatschappel jke ondersteuning 4.044€          1.790€          4.272€          
Bankkosten 171€             167€             217€             
Algemene kosten 684€             675€             745€             
Voordelig saldo 2.239€          353€             -€              

26.300€        21.712€        23.002€        


