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Voorwoord van de voorzitter 

 
Stichting Veilig Houten is ontstaan uit het burgerinitiatief Veilig Houten Buurtpreventie. Door de enorme 

groei en uitbreiding van de activiteiten is er voor gekozen om het burgerinitiatief over te laten gaan in de 

Stichting Veilig Houten. 

Het dagelijks bestuur en al haar vrijwilligers zetten zich gezamenlijk in voor een Veilig(er) Houten. 

Vanaf de dag van oprichting heeft de stichting een ANBI status verkregen van de Belastingdienst. Hiermee 

wordt het nut van de stichting erkend en hebben donateurs de mogelijkheid gekregen om hun giften aan 

de stichting af te kunnen trekken van de belasting. 

 

Vanuit de hoofdactiviteiten van de stichting zijn wij meerdere samenwerkingen aangegaan. 

Voor de Buurtpreventie groepen heeft de Stichting Veilig Houten een nauwe samenwerking met de politie 

Houten en de afdeling veiligheid van de gemeente Houten.  

Op de bedrijventerreinen is er voor de buurtpreventie groepen ook een nauwe samenwerking met 

beveiligingsbedrijf Multiwacht. 

 

Voor het opleiden van nieuwe geregistreerde burgerhulpverleners welke opgeroepen kunnen worden in 

geval van een reanimatie zijn we officieel partner van HartslagNu Nederland.  

Tevens organiseert de stichting zelf reanimatie- + AED cursussen in samenwerking met de Stichting 

Reanimatieonderwijs zuidoost Utrecht om burgerhulpverleners op te leiden en reeds geregistreerde 

burgerhulpverleners een herhalingscursus aan te kunnen aanbieden. 

 

Om alle activiteiten van de stichting te kunnen uitvoeren ontvangen wij van de gemeente Houten een 

jaarlijkse subsidie. Daarnaast heeft de stichting enkele sponsoren.  

Wij hopen in de toekomst meer sponsoren aan onze stichting te kunnen binden om de kosten van onze 

hoofdactiviteiten te kunnen bekostigen. 

 

Een Veilig(er) Houten dat wil toch iedereen?! 

 

 

Jeroen Balk, voorzitter Stichting Veilig Houten. 
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1. Verslag van het bestuur 

 

Voor u ziet u het tweede jaarverslag van de Stichting Veilig Houten. 

Na oprichting van de stichting op 27 september 2019 heeft het bestuur zich ingezet om haar doelen te 

realiseren.  

De stichting houdt zich voornamelijk bezig met 3 hoofddoelen in de gemeente Houten: 

• Het faciliteren van Buurtpreventiegroepen. 

• Het plaatsen en onderhouden van AED apparatuur. 

• Het organiseren van reanimatie- + AED cursussen. 

 

Stichting Veilig Houten heeft in 2021 de reeds gerealiseerde 6-minutenzone verder kunnen verkleinen 

doordat meerdere bestaande AED’s in gebouwen en panden zijn verplaatst naar een 24/7 bereikbare 

buitenkast. 

Daarnaast zijn er op verschillende locaties extra 24/7 bereikbare AED’s geplaatst in samenwerking met 

bedrijven en particulieren. 

Ook in 2021 waren er helaas bijna geen mogelijkheden om reanimatie cursussen te organiseren vanwege 

de geldende maatregelen in verband met de Covid-19 pandemie. 

Hierdoor is de achterstand met her-certificeringen van reeds bestaande burgerhulpverleners verder 

opgelopen en konden er geen nieuwe burgerhulpverleners opgeleid worden. 

Om deze achterstanden in te kunnen lopen zullen er extra cursussen georganiseerd worden zodra dit weer 

mogelijk is. Om de extra capaciteit te kunnen waarborgen zal onze voorzitter zelf ook de opleiding tot 

gecertificeerd reanimatie instructeur gaan volgen. 

Stichting Veilig Houten faciliteert in de gehele gemeente Houten ook Buurtpreventie groepen waarbij 

inwoners een bijdrage leveren aan hun eigen veilige woonomgeving.  

Het bestuur en haar vrijwilligers zet zich dagelijks in om inwoners te bereiken en de deelname aan de 

buurtpreventie groepen te vergroten.  
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2. Activiteiten 2021 

 

Na oprichting van de Stichting Veilig Houten zijn wij gestart met de organisatie van de Reanimatie- + AED 

cursussen.  Deze cursus organiseren wij hoofdzakelijk voor de inwoners van de gemeente Houten en de 

ondernemers met een binding in de gemeente Houten. 

Voor de cursus kunnen wij beschikken over 3 locaties. 

• Locatie Houten                                                        

• Locatie Schalkwijk  

• Locatie Tull en ’t Waal                

 

Helaas zijn door de geldende maatregelen vanwege de Covid-19 pandemie de cursussen stil komen te 

liggen met ingang van februari 2020.  

Tussen februari 2020 en december 2021 hebben wij helaas slechts 4 cursussen kunnen organiseren. 

 

Vanwege de huidige maatregelen vanwege de Covid-19 pandemie zijn ook steeds meer inwoners vaker thuis en 

wordt er meer vanuit huis gewerkt. Hierdoor zien inwoners meer wat er in hun eigen woonomgeving gebeurt 

en willen ook actiever bijdragen aan hun eigen veilige woonomgeving. 

Deze situatie heeft er toe geleid dat de vrijwillige buurtpreventie beheerders vele nieuwe aanmeldingen te 

verwerken hebben gekregen. Doordat de buurtpreventie groepen steeds groter worden is het noodzakelijk 

voor de vrijwillige beheerders om nog strenger toe te zien op een juist gebruik van de buurtpreventie 

groepen. 

 

De gemeente Houten organiseert jaarlijks de bekende en druk bezochte “Activiteitenmarkt” 

Op de activiteitenmarkt krijgen lokale initiatieven en organisaties de kans om hun activiteiten bij de 

bevolking onder de aandacht te brengen en creëren hiermee meer naamsbekendheid onder de bevolking.  

Op zaterdag 4 september 2021 was er een aangepaste versie van de activiteitenmarkt in verband met de 

geldende coronamaatregelen op dat moment.  

 

Stichting Veilig Houten heeft deelgenomen aan deze activiteitenmarkt waarbij we het gesprek zijn 

aangegaan met de bevolking en onze hoofddoelen hebben gepromoot. 

Het bestuur en de vrijwilligers welke hier aan hebben bijgedragen kijken terug op een succesvolle 

deelname en is van plan om hier jaarlijks bij aanwezig te zullen zijn.  
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3. Toekomst 

 

Zoals u heeft kunnen lezen ervaart ook de Stichting Veilig Houten beperkingen naar aanleiding van de 

geldende maatregelen vanwege de Covid-19 pandemie.  

Dit geldt onder andere voor de organisatie van de reanimatie- + AED cursussen.  

Wij blijven continue in overleg met onze samenwerkingspartner over de mogelijkheden om deze 

activiteiten weer op te kunnen pakken. 
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Ook voor het organiseren van activiteiten voor de buurtpreventie zijn wij afhankelijk van de geldende 

maatregelen.  

In 2021 bleek het vrijwel onmogelijk om promotie bijeenkomsten te organiseren of om trainingsavonden 

voor de vrijwillige beheerders te organiseren.  

Zodra de maatregelen dit weer toelaten zullen ook deze activiteiten weer opgepakt worden. 

U kunt hierbij denken aan de organisatie van de oefening “Boef in de wijk” en de workshop “Oog voor 

(on)veiligheid”  

Zolang als de maatregelen actief zijn zullen het bestuur en de vrijwilligers zich richten op promotie van de 

buurtpreventie groepen middels het verspreiden van flyers en persoonlijke gesprekken met inwoners om 

de groei van de buurtpreventie groepen voort te kunnen zetten. 

Daarnaast blijven het bestuur en de vrijwilligers actief om alle AED’s inclusief de buitenkasten regelmatig 

te controleren en te onderhouden zodat werking bij een inzet gegarandeerd blijft. 

 

Ook wordt er nog steeds gekeken naar extra plaatsingen van nieuwe AED’s op doelgroepen locaties. 

Hiervoor kijken wij naar plaatsingen bij bijvoorbeeld sportlocaties en verzorgingshuizen. 

Ook kijken wij mee naar de mogelijkheden om reeds aanwezige inpandige AED’s te kunnen verplaatsen 

naar een 24/7 bereikbare buitenkast.  

   

Vrijwillige beheerders Buurtpreventie groepen met de wijkagent                                        24/7 bereikbare AED 
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4. Organisatie 

 

Algemene informatie 
Statutaire naam                           Stichting Veilig Houten 

Statutaire vestigingsplaats         Kantmos 3, 3994 KG, Houten 

Datum van oprichting                 27 september 2019 

KvK nummer                                 75945347 

RSIN                                                860451896 

Website                                         www.veilighouten.nl  

E-mail                                             info@veilighouten.nl 

De Stichting Veilig Houten heeft vanaf de datum van oprichting de ANBI status verkregen. 

Het beleidsplan en informatie over de Stichting Veilig Houten is te vinden op onze website. 

4.1   Bestuur 

De Stichting Veilig Houten heeft een statutair bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van 

de stichting, de uitvoering daarvan en de controle daarop. 

In lijn met het beleid, dat zoveel mogelijk middelen rechtstreeks ten goede komen aan de realisatie van 

haar doelen, ontvangt het bestuur geen vergoedingen of onkostenvergoeding voor hun inzet voor de 

stichting. 

                                                                         

  Voorzitter Jeroen Balk                                                          Secretaris Maleene Wilson                                           Penningmeester Belinda Balk 

 

4.2  Vrijwilligers 

Het dagelijks bestuur wordt in al haar taken ondersteund door een groep van ruim 50 actieve vrijwilligers. 

Deze vrijwilligers zetten zich in als lokale beheerder van de buurtpreventie groepen, denken mee over 

locaties waar eventuele extra AED’s binnen het bestaande netwerk geplaatst kunnen worden en dragen 

zaken aan bij het bestuur waarvoor aandacht nodig is. 

 

http://www.veilighouten.nl/
mailto:info@veilighouten.nl
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5. Balans 2021 

In dit hoofdstuk vindt u het financieel verslag voor 2021. 

5.1  Activa 

Balans activa (bezittingen)  1 januari 2021 31 december 2021 

    
Activa  € 13.700,18 € 17.914,89 

Activa bedrijfsmiddelen 
 

 € 8.236,17 € 6.877,31 

Materiële vaste activa 
Fysieke bedrijfsmiddelen 
 

 € 8.236,17 € 6.877,31 

Immateriële vaste activa 
Niet fysieke bedrijfsmiddelen 
 

 € 0,00 € 0,00 

Financiële vaste activa 
Financiële bedrijfsmiddelen 
 
Vlottende activa 
bedrijfskapitaal 
 

 € 0,00 

 
€ 5.464,01 

€ 0,00 

 
€ 11.037,52 

Voorraden  € 0,00 € 0,00 

Vorderingen (nog te ontvangen)  € 300,05 € 300,00 

Liquide middelen (kas en bank)  € 5.163,96   € 10.737,52 
NL63 RABO 0346 4114 32 
(betaalrekening) 

 € 1.663,96 € 3.737,41 

NL86 RABO 1271 3982 65 (spaarrekening)  € 3.500,-- € 7.000,11 

 

Liquide middelen op de bedrijfsspaarrekening betreffen reserveringen voor onderhoud en afschrijving van het 
24/7 bereikbare AED netwerk in de gemeente Houten. 
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5.2  Passiva 

Balans passiva  
(eigen vermogen en schulden) 

 1 januari 2021 31 december 2021 

    
Passiva  € 13.700,18 € 17.914,89 

Eigen vermogen  € 4.477,53 € 7.089,95 

Stortingen en onttrekkingen 
Gestort kapitaal 
 

 € 262,95 € 262,95 

Resultaat (winst / verlies) 
Kosten  
Opbrengsten 

 € 3.936,01 

€ -28.001,13 

€ 31.937,14 

€ 2.612,42 

€-19.209,33 

€ 21.821,75 

Reserves 
Overige reserves 
 
Schulden 

 € 278,57 

 

€ 9.222,65 

€ 4.214,58 

 
  € 7.609,92 

Ontvangen langlopende lening  
Leasecontract auto 
 

 € 9.222,65   € 7.609,22 

Kort lopende schulden (nog te betalen) 
Overige nog te betalen   
Onbetaalde facturen leveranciers 
Kruisposten                                                           

 € 14,57 

€ 14,57 

€ 0.00 

€ 0,00 

€ 3.215,02 

€ 15,10 

€ 73,00 

€ 3.126,92 

 

 

5.3   Overlopende posten 

Debiteuren (onbetaalde facturen klanten) op 31 december 2021 

Omschrijving Nummer Datum Bedrag 

Uw gift aan Stichting Veilig Houten Factuur 202112-049 28-12-2021 € 300,00 
Totaal                                                                                                                           € 300,00 

 

Crediteuren (onbetaalde facturen leveranciers) op 31 december 2021 

Omschrijving Nummer Datum Bedrag 
Diesel Card Service BV Boeking 586 03-12-2021 € 73,00 

Totaal                                                                                                                           € 73,00 
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6. Winst- en verliesrekening 2021 

 

Opbrengsten 
Omzet 
- Omzet uit facturen 
- Diverse omzet 

 € 21.821,75 

€ 21.821,64 

€ 13.970,29 

€ 7.851,71 

100 % 

100 % 

64,02 % 

35,98 % 

Kosten  € 19.209,33 100 % 

Overige kosten 
- Andere kosten 
- Kantoorkosten 
- Verzekeringen 
- Niet aftrekbare kosten 
- Lunch- en dinerkosten  
- Auto- en transportkosten 
- Verkoopkosten 
Inkoopkosten 
- Inkoop 
- Uitbesteed werk 
 

 € 10.370,73 

€ 7.517,70 

€ 424,53 

€ 1.022,08 

€ 29,84 

€ 82,76 

€ 2.845,42 

€ 7,61 

€7.298,60 

€7.233,86 

€ 64,74 

 

 

53,99 % 

39,14 % 

2,21 % 

5,32 % 

0,16 % 

0,43 % 

14,81 % 

0,04 % 

 38% 

37,66 % 

0,34 % 

 

Afschrijvingen 
- Afschrijvingen op bedrijfsmiddelen 

 € 1.358,80 

€ 1.358,80 

7,07 % 

7,07 % 

    

Financiële kosten 
- Rente en bankkosten 

 € 181,20 
€ 181,20 

0,94 % 
0,94 % 
 

Resultaat (winst / verlies)  € 2.612,42 11,97 % 

Totaal  € 2.612,42  
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7. Ondertekening door het bestuur 

Het jaarverslag van de Stichting Veilig Houten is op 13 mei 2022 in de bestuursvergadering 

besproken en wordt hierbij voor akkoord door alle bestuursleden getekend. 

 

Jeroen Balk                                    Maleene Wilson                      Belinda Balk- van der Schee 

 

 

……………………………                      ………………………………                ………………………………. 


