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1. Doelstelling
De doelstelling van de Rechtswinkel Houten is het verschaffen van gratis en verkennend, eerstelijns
juridisch advies aan de inwoners van de gemeente Houten, als wel omringende gemeentes. Primair
richt Rechtswinkel Houten zich op het gebied van arbeidsrecht, consumentenrecht, huurrecht en
personen- en familierecht. Het doel, zoals beschreven in de statuten, luidt als volgt:
a. Het verlenen van kosteloos juridisch advies aan ingezetenen van de gemeente Houten, met
dien verstande dat het verstrekte juridisch verkennend en indicatief van aard zal zijn en
doorverwezen zal worden naar een advocatenkantoor indien het gewenste juridische advies
de reikwijdte van de rechtswinkel overschrijdt.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. Bestuur
Het bestuur van de Stichting Rechtswinkel Houten bestond in 2020 uit de volgende personen:
Januari t/m augustus 2020:
Mevr. K. Jansen
Dhr. S. Trum
Mevr. A. Elidrissi

voorzitter
secretaris
penningmeester

September t/m december 2020:
Mevr. K. Jansen
Mevr. S. van Tol
Dhr. D. Mella Inoa

voorzitter
secretaris
penningmeester

Het aantal juridisch medewerkers van de Rechtswinkel varieert tussen de 15 en 23 vrijwilligers. In 2020
zijn er wederom veel juridisch medewerkers met hun functie gestopt en waren er gemiddeld rond de
20cjuridisch medewerkers aangesloten bij deze rechtswinkel. De volgende vrijwilligers waren in 2020
verbonden aan de Rechtswinkel Houten: Esmée Morsink, Abdelhak El Ouhdani, Kayleigh Jansen,
Annemiek van Waterschoot, Ayda Elidrissi, Stefan Trum, Arancha Ahmad, Bán Haider, Delano Mella
Inoa, Hamza Foulouh, Ilaine Singosemito, Kasandra Secreve, Kirsten van Harmelen, Mariëlle Deppe,
Marlotte Herweijer, Quint Verboven, Sanne van Tol, Eva Kros, Ornella Concudu, Maxim Wichhart,
Sema Cakir, Melissa Heite, Merel Verbeek, Floor Tibboel, Jennifer van den Brink en Britt van Zoelen
3. Werkwijze
Iedere dinsdagavond houdt de Rechtswinkel Houten spreekuur van 19.00 tot 20.30. De bezetting van
het spreekuur bestond uit minstens één bestuurslid en 4 tot 8 juridisch medewerkers.
De vrijwilligers bestaan zowel uit rechtenstudenten als reeds afgestudeerden. Tijdens het
inloopspreekuur wordt aan de aanwezige cliënten advies verstrekt. De Rechtswinkel schrijft geen
brieven noch vertegenwoordigt zij cliënten in juridische geschillen. Indien de juridisch medewerker
van mening is dat de vraag van de cliënt de doelstelling van de Rechtswinkel te boven gaat, wordt de
cliënt doorverwezen naar het Juridisch Loket of een advocatenkantoor. Tijdens het spreekuur is het
voor cliënten ook mogelijk de Rechtswinkel telefonisch te bereiken. Eén van de juridisch medewerkers
heeft tijdens het spreekuur telefoondienst waarbij degene de intake en ontvangst van cliënten
verzorgt, koffie en thee aanbiedt, en tot slot vragen via de telefoon beantwoordt.

Daarnaast is het voor cliënten mogelijk om vragen te stellen via het emailadres van de Rechtswinkel
Houten. De secretaris regelt het contact via de mail. Vragen kunnen worden doorgespeeld naar andere
medewerkers. Dit kan het geval zijn indien voor beantwoording van de vraag expertise van een bepaald
rechtsgebied vereist om tot een zo goed mogelijke beantwoording te komen. Per mail wordt de cliënt
vervolgens voorzien van een advies. In deze adviezen benadrukt de Rechtswinkel Houten niet
aansprakelijk te zijn voor de gegeven informatie. Als gevolg van de maatregelen omtrent COVID-19 is
de rechtswinkel perioden gesloten geweest voor het fysieke spreekuur. Ten tijde van de sluiting voor
het fysieke spreekuur worden alle vragen behandeld via de mail.
4. ANBI
Stichting Rechtswinkel Houten is als Algemeen Nut Beogende Instelling erkend. Hierdoor zijn giften
fiscaal aftrekbaar. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Belastingdienst.
5. Subsidies en vermogen
Het voortbestaan van de Rechtswinkel Houten is afhankelijk van de financiële ondersteuning van
derden. De gemeente Houten is een subsidieverlener van de Rechtswinkel. Van fondsenverwerving is
geen sprake. Het beheer van het vermogen ligt primair bij de penningmeester van de stichting, maar
deze taak wordt uitgevoerd in samenspraak met de overige leden van het bestuur. Voor aanvang van
elk jaar wordt een begroting gemaakt.
De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Ze hebben alleen recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
6. Eindbalans 2020
Eindbalans Rechtswinkel 2020
Activa
Vaste activa
€ 0,00
Vlottende activa
Boeken

€ 149,50

Passiva
Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserve
Inzet vrijwilligers
Aanschaf boeken
Cursuskosten
Kantoorkosten

€4.708,09
€ 114,70
€ 149,50
€ 200,00
€ 739,02

Vreemd vermogen
Liquide middelen
Bank

€5.761,81

€ 0,00

Totaal

€5.911,31

Totaal

€ 5.911,31

7. Exploitatiebegroting 2021

Exploitatiebegroting 2021
Lasten
Huisvesting
Telefoon, internet, website
Verzekeringskosten
Bankkosten
Aanschaf boeken en informatie
Kosten drukwerk
Kosten vrijwilligers
Cursus/opleidingskosten
Kantoorkosten
Aanschaf overige materialen
Afschrijvingen
Diverse kosten
Onvoorziene uitgaven
Totaal

Baten
€ 0,00
€ 350
€ 0,00
€ 120,00
€ 150
€ 100
€ 1.200
€ 600
€ 100
€ 100
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.720,00

Subsidie
Rente

€ 2.525,00
€ 0,51

Totaal

€ 2.525,51

8. Activiteiten
De Rechtswinkel Houten tracht de kennis van de juridisch medewerkers tevens op peil te houden door
middel van het verzorgen van cursussen. In 2020 is een cursus gericht op het strafrecht verzorgd door
Emmelot advocaten .
9. Toekomst
Het beleid is met name gericht op kwaliteit en continuïteit. Om de kwaliteit van het advies te behouden
c.q. te verbeteren organiseert het bestuur regelmatig cursussen en workshops. Het bestuur houdt zich
het gehele jaar door actief bezig met het onderhouden en leggen van nieuwe contacten met
advocatenkantoren. Na een grote leegloop aan het einde van het jaar 2020 hoopt de Rechtswinkel in
2021 het team te aanzienlijk versterken. Het doel is om het aantal te verhogen tot 25 medewerkers,
en dit in de toekomst te behouden. Momenteel bestaat het team uit 16 medewerkers. Over het
algemeen kunnen alle cliënten binnen de daarvoor bepaalde termijn worden geholpen. Echter, voor
de effectiviteit van de rechtswinkel zou een groter aantal medewerkers zeer welkom zijn.

