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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 de 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 2018 uit de volgende personen:
Januari en februari 2018:
Mevr. mr. A.F.A. van Iersel
Mevr. mr. R.N. Ibrahim
Dhr. mr. R.J. van Riel

voorzitter
secretaris
penningmeester

Maart tot en met december 2018:
Mevr. mr. A.F.A. van Iersel
Dhr. A.V. Carli LL.B.
Dhr. mr. R.J. van Riel

voorzitter
secretaris
penningmeester

Het aantal juridisch medewerkers van de Rechtswinkel varieert tussen de 20 en 25 vrijwilligers. In 2018
zijn er wederom veel juridisch medewerkers met hun functie gestopt en waren er gemiddeld rond de
15-20 juridisch medewerkers aangesloten bij deze rechtswinkel. De volgende vrijwilligers waren in
2018 verbonden aan de Rechtswinkel Houten: Anne van Iersel, Nafiesa Ibrahim, Robert van Riel, Hosna
Korishi, Berend-Bram Heinen, Floor van der Lecq, Henri van den Berg, Allard Carli, Jose de With, Jeroen
van Hemel, Bianca Brand, Esmée Morsink, Els Klootsma, Chera Kieviet, Julia van Ophem, Kubra Gomec,
Quinty Schinkel, Nina Kwant, Abdelhak El Ouhdani, Arzu Acar, Pauline Kuijer, Nadia Amezian, Britt van
Zoelen, Kayleigh Jansen, Annemiek van Waterschoot en Ayda Elidrissi.
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 minstens 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 de
hulpvraag de doelstelling van de Rechtswinkel te boven vindt gaan, 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 meeste vragen worden beantwoord door de secretaris. Vragen kunnen ook worden
doorgespeeld naar andere medewerkers, voor zover de vraag een bepaalde expertise van een bepaald
rechtsgebied vereist om tot een zo goed mogelijke beantwoording te komen. Zo was binnen de
Rechtswinkel Houten de commissie arbeidsrecht opgericht, waar vragen over dit rechtsgebied naar
kunnen worden gestuurd. Wegens onvoldoende commissieleden, is de commissie in 2018 opgeheven.
Na de opheffing werden arbeidsrechtelijke vragen weer door elke juridisch medewerker behandeld.
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.
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 2018
Eindbalans Rechtswinkel 2018
Activa
Vaste activa
€ 0,00
Vlottende activa
Boeken

€ 131,97

Passiva
Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserve
Inzet vrijwilligers
Aanschaf boeken
Cursuskosten
Kantoorkosten

€ 3.394,42
€ 1.259,90
€ 131,97
€ 458,32
€ 764,45

Vreemd vermogen
Liquide middelen
Bank

€ 0,00
€5.877,09

Totaal

€6.009,06

Totaal

€ 6.009,06

7. Exploitatiebegroting 2018

Exploitatiebegroting 2018
Lasten

Baten

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

€ 0,00
€ 188,76
€ 0,00
€ 120,31
€ 131,97
€ 239,06
€ 1259,90
€ 458,32
€ 216,32
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Subsidie
Rente

€ 2.389,00
€ 0,53

Totaal

€ 2.614,64

Totaal

€ 2.389,53

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 2018 werden er 4 cursussen verzorgd door samenwerking
van de Rechtswinkel Houten met advocatenkantoren en overige dienstverleners: de cursus Mediation
door dhr. G. Timmerman van Samen Uiteen, de cursus Huwelijksvermogensrecht door dhr. mr. L.J.P.
Selders van Selders Advocaten, de cursus Echtscheiding door dhr. mr. F. Verbeek van Verbeek
Advocatuur en de cursus Arbeidsrecht en alternatieve geschillenbeslechting door dhr. mr. T. van
Spanje en mevr. mr. M.A.M. van Rhee van Schyns 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. Daarnaast is het bestuur actief bezig om het aantal juridisch medewerkers na de
grote leegloop in 2018 in het nieuwe jaar te verhogen tot 20 á 25 medewerkers om zo elke
dinsdagavond voldoende mankracht aanwezig te hebben om iedereen spoedig te kunnen helpen. Met
het oog daarop zal voor werving van nieuwe juridisch medewerkers onder andere op universiteiten
worden geflyerd, vacatures op verschillende online platformen worden gezet en zal de Rechtswinkel
actief aanwezig zijn tijdens de Utrechtse Introductie Tijd.

