Jaarverslag

2020

Het werk ging door
De coronacrisis had in 2020, ook voor De Vluchtheuvel,
grote gevolgen. Een deel van het werk werd noodgedwongen online uitgevoerd. Veel groepswerk en
toerustingsactiviteiten konden niet doorgaan. Terwijl
er zoveel nood was in huwelijken en gezinnen en in het
persoonlijke leven van hulpvragers.
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In de samenvatting van dit korte verslag kunt u lezen dat
veel werk gelukkig wel doorging. Dankzij Gods trouwe hulp!
Maar ook dankzij de grote inzet en betrokkenheid van alle
medewerkers. Als hulpverlener, op het secretariaat, als MT-lid
of waar dan ook binnen de organisatie. Verder ook door de
financiële royale ondersteuning van kerkenraden, bedrijven
en particulieren. Voor dat alles: onze hartelijk dank!
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Per 1 juli 2021 stop ik als directeur-bestuurder en geef ik
het stokje door aan mijn opvolger Marian Ruitenberg.
We wensen haar nu alvast van harte Gods zegen toe.
Terugkijkend op 35 jaar bij De Vluchtheuvel overheerst
dankbaarheid. De HEERE heeft echt nooit beschaamd. Dat
biedt perspectief. Onze toekomst, persoonlijk en die van De
Vluchtheuvel, ligt in Gods handen. In de handen van Hem
Die het beloofde, ook voor de bijzondere tijd
waarin wij nu leven: “En ziet, Ik ben met u al
de dagen tot de voleinding der wereld.”
(Mattheüs 28:20).

Het gerealiseerde
financiële resultaat
(regulier exploitatiesaldo)
over 2020 bedraagt
€ 14.376 positief
tegen een begroot
exploitatiesaldo van
€ 8.177 positief. Het
resultaat is ten gunste
gekomen van de
algemene reserve.

€ 1.937.013
€ 1.924.392
€ 14.376

Er waren diverse zzp’ers werkzaam
voor De Vluchtheuvel.
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Nieuwe hulpvragen in 2020*:
Nieuwe hulpvragen in 2019:
Korte contacten (eenmalige adviesgesprekken):

Waardering
hulpverlener:

Waardering
De Vluchtheuvel:

8,6

8,2

(8,4 in 2019)

(8 in 2019)

561
642
319

*als gevolg van corona 81 minder dan in 2019

Door de coronacrisis mist De Vluchtheuvel in 2020 inkomsten, terwijl er juist nu veel nood is.
Steun ons werk met uw gift op rekeningnummer NL85 INGB 0004 3255 63 t.n.v. De Vluchtheuvel. Met uw bijdrage kunnen wij nog meer mensen helpen!

2020

Groepswerk

Mannengroepen
(en partnergroepen)
en een vrouwengroep om te
breken met seksverslaving,
identiteitsgroepen en groepen
weerbaarheidstraining:

School
& zorg
Schoolmaatschappelijk
werk en het participeren
in zorgadviesteams:

70

bijeenkomsten

Hulp bij:

Hulpaanbod

20 medewerkers

Goes
Dordrecht
Middelharnis
Woerden
Amersfoort
Zwolle
Neder-Betuwe
Lelystad
Rijssen (detachering)

aantal trajecten
per 31-12-2020: 45
aantal beschikbare
gastgezinnen:

184

Overeenkomsten kerkenraden

135
Deze kerkenraden geven een structurele
financiële bijdrage. Hierdoor is de hulp voor leden
uit de gemeente goedkoper en laagdrempelig
beschikbaar. Dit voorkomt zorgmijding.

problemen tussen ouders
en kinderen
35 %

werkzaam op:

46 scholen/
vestigingen

Preventie

In samenwerking met
andere organisaties werd het preventieen toerustingswerk uitgebouwd.
Bij De Vluchtheuvel waren hiervoor

2 preventiemedewerkers in dienst
Activiteiten o.a.: • ontwikkeling van een nieuwe webpagina ‘Huwelijk & relaties’.
Alle vormen van hulpverlening, preventie en ‘onderhoud’ voor het huwelijk op één
pagina: www.relaties.stichtingdevluchtheuvel.nl • schrijven van een serie artikelen
over hechting voor de kerkelijke achterban • participatie in de werkgroep ‘Relaties
en echtscheiding’ van een burgerlijke gemeente • deelname in Gezinsplatform.nl
• deelname in het nieuw opgerichte ‘Bijbels beraad man/vrouw’ • deelname in de
kerkelijke werkgroep seksuele diversiteit binnen de kerkelijke gemeente.

Hoofdkantoor: Beatrixlaan 15, 4461 PM Goes
telefoon: (0113) 21 30 98 - e-mail: info@stichtingdevluchtheuvel.nl - www.stichtingdevluchtheuvel.nl

* Het totaal van deze percentages komt uit boven de 100 % omdat bij
één hulpvraag vaak meerdere problemen worden behandeld

Gesprekslocaties

Door middel
van gastopvang biedt
De Vluchtheuvel voor kinderen,
jongeren en (jong)volwassenen een
periode van time-out in een gastgezin.

waarvan huwelijksproblemen
48 %

overige relatieproblemen
27 %

(3,16 fte)

Gastopvang

Relatieproblemen
64 %

Psychische problemen
57 %
Rouw- en verliesverwerking
42 %
Seksverslaving
10 %
Ideniteitsvragen bij
jongeren en
(jong)volwassenen
26 %

