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Bestuur en organisatie 

Werd in het jaarverslag 2017 nog gewag gemaakt van een jaar van leren wachten, 2018 is een jaar 

van acties en initiatieven geworden. Het bestuur heeft aan het begin van het jaar een profiel 

opgesteld voor de functie van Teamleider, met het doel op enig moment iemand te kunnen 

aantrekken (betaalde functie) die zich acht uur per week volledig kan inzetten voor allerlei 

operationele taken, zodat het bestuur zich meer op haar kerntaken zou kunnen richten. Met ingang 

van  1 april 2018 heeft Annelies van Til deze taak op zich genomen:  Zij stuurt in deze rol de ca. 20 

vrijwilligers aan.  

Door de huidige financiële positie van El Roi zit een betaalde functie er nog niet in; wel is besloten 

om voor deze grote toewijding de maximaal toegestane vrijwilligersvergoeding toe te kennen.  

Het bestuur is dankbaar voor alle giften en steun die dit jaar zijn binnengekomen, maar realiseert 

zich dat andere wegen bewandeld zullen moeten worden om die solide financiële basis te 

bewerkstelligen, die vereist is om de activiteiten in de toekomst te waarborgen.  

 

Een tweede vacature, die (helaas) dit jaar nog niet is ingevuld is die van de Vrijwilligerscoördinator. 

Het bestuur hoopt dat in deze functie in 2019 alsnog wordt voorzien. 

 

In de loop van 2018 is besloten om niet meer met een kernteam te werken, maar om de 

betrokkenheid van de vrijwilligers te vergroten door vier vrijwilligersavonden te beleggen. 

Een aantal zaken die eerder binnen het kernteam werden besproken, vinden nu bilateraal plaats. 

Verder is ook de jaarvergadering een verbindende bijeenkomst. 

 

Binnen het bestuur hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden 

- Voorzitter:  Martineke Bezemer, is  tevens de contactpersoon voor de teamleider, en 

daarmee verantwoordelijk voor outreach en huiskamer. 

- Secretaris: Hendrik Jan Lemain 

- Penningmeester: Emmy Arnold 

- Tanja Lemain: Lid, is verantwoordelijk voor PR en de verdere contacten met kerken en 

politiek 

- Tamara van Walum: Lid 

Guido van Beusekom, die vanaf de oprichting penningmeester van EL Roi is geweest, is afgetreden. 

 

Activiteiten 2018 

Voor de vrouwen: 

Vanaf april 2018 is begonnen met elke twee weken een gebedsavond te beleggen en vandaar gaan 

één of meerdere teams op outreach (ondersteund door bidders). Aanvankelijk werden alleen clubs in 

Utrecht en Amersfoort (met wijde omgeving) bezocht. Vanaf de zomer is er iedere twee weken 

bovendien een outreach op de tippelzone in Utrecht. 

Het belangrijkste doel van de outreach is om de vrouwen te laten merken dat ze ertoe doen; meer 

zijn dan een middel. Zo wordt er een presentje overhandigd en wordt geprobeerd een relatie op te 

bouwen.  In de hoop dat we op enig moment meer voor hen kunnen betekenen. 

Door de opgedane ervaringen wordt steeds meer duidelijk hoe frequent een club kan worden 

bezocht, welke outreachtijden het beste zijn om de vrouwen te kunnen ontmoeten, wat de beste 

teamsamenstelling is enz.   We zijn een lerende organisatie. 



Zo is er bijvoorbeeld een lunch verzorgd in een massagesalon/club. Dit was een “schot in de roos”, 

waarbij er meer gelegenheid was voor een dieper contact.  

Tegelijkertijd met de opstart van de outreach is de huiskamer beschikbaar gekomen. Iedere 

maandagmorgen is de huiskamer geopend en zijn er vrijwilligers aanwezig om vrouwen te kunnen 

ontvangen. Hier wordt nu af en toe gebruik van gemaakt. Inmiddels wordt er sinds een paar 

maanden wekelijks kosteloos Engelse taalles gegeven. 

Voor de digitale outreach zijn alle voorbereidingen getroffen, zoals apparatuur, veilige verbindingen 

en dergelijke, maar het gebrek aan vrouwkracht is de reden geweest dat het tot nu toe bij plannen is 

gebleven. 

 

Voor de vrijwilligers 

Begin dit jaar is de door haar zelf ontwikkelde training gedurende vier avonden door Annelies aan vijf 

vrijwilligers gegeven. Uit de reacties van de deelnemers is gebleken dat de training als waardevol is 

ervaren; een mooie eerste kennismaking met de problematiek. 

In overleg met de beschikbare vrijwilligers wordt bepaald wat het meest bij ze past: outreach, 

huiskamer of ondersteunende taken. 

De 4 toerustingsavonden voor de vrijwilligers hadden een verschillend karakter: 

- De ontwikkeling van de organisatie 

- Toerusting voor de situaties waar vrijwilligers voor kunnen komen te staan met medewerking van 

een politie-inspecteur 

- Twee avonden om concrete plannen door te spreken, waarvan bij één bijeenkomst iemand van de 

Tussenvoorziening aanwezig was voor kennismaking en aftasten van de samenwerking. 

- En tenslotte de jaarvergadering van het bestuur waarbij naast de vrijwilligers ook enkele 

belangstellenden aanwezig waren. 

 

Algemeen 

Werken aan de bewustwording binnen de kerken van wat prostitutie met vrouwen doet en ze 

zichtbaar maken als mens heeft dit jaar ook weer een vaste plek gevonden. 

Door het jaar heen is in een aantal kerken iets verteld tijdens de dienst en/of werden er stukjes in het 

mededelingenblad geplaatst. Met enkele kerken is zelfs sprake van een relatie waarbij we vaker iets 

mogen vertellen en onze flyers een vaste plek hebben. Tegelijkertijd is ook gebleken dat het heel 

lastig is om kerken blijvend te betrekken bij onze missie. 

 

Het is de visie van El Roi dat kerken de Stichting (deels) financieel dragen. In de gemeenten waar we 

ons mochten presenteren is de collecteopbrengst van die zondag voor El Roi bestemd. Hiervoor zijn 

we dankbaar. Het is ons streven om bij een aantal kerken een vaste plek te verkrijgen op het 

collecterooster en zo die blijvende betrokkenheid concreet vorm te geven.  

In het najaar 2018 hebben we een mailing uitgedaan naar 110 kerken in en om Utrecht/ Amersfoort 

om El Roi onder de aandacht te brengen. Hierop is nauwelijks respons geweest, wat we als een 

teleurstelling hebben ervaren. 

Wel hebben we dit jaar spreektijd gekregen op de Algemene Kerkenraad Groot in Utrecht en ook op 

deze wijze blijven we bouwen aan de relaties met de kerken. 

Op 20 oktober 2018 was de “Walk for Freedom”. Voor de aanvang van de mars mochten we als El Roi 

de onvrijheid benoemen die vrouwen die in de prostitutie werken ondergaan. Er liepen een aantal 

van onze vrijwilligers mee in deze mars, zowel in Utrecht als in Amersfoort. 

 

Onder andere met het oog op de doelgroep is de website verbeterd, waarbij op de homepage de 

uitnodigende boodschap dat we graag met hen in contact komen in meerdere talen te lezen is. 



Onze vrijwilliger/stagiaire Annelies van Til, die inmiddels teamleider is geworden, rondde haar stage 

af. We kijken terug op een stageperiode die over en weer zeer vruchtbaar is geweest. 

 

Vooruitblik 2019 

In 2018 zijn een aantal dingen in beweging gekomen waarop we in 2019 doorbouwen. 

Onze vrijwilligers zijn daarbij de waardevolle bouwstenen. Het is de bedoeling om ze specifieke taken 

te geven zodat ze in een vast team kunnen groeien in het werk. Dit alles met het oog om de vrouwen 

te bereiken en uit hun isolement te halen. 

De stagebegeleiding van Annelies verschuift naar begeleiding bij haar eindscriptie voor Toegepaste 

psychologie, waarin ze onderzoek doet naar de betrokkenheid van vrijwilligers bij El Roi en hoe die 

behouden en uitgebouwd kan worden. 

We zijn dankbaar dat we een sluitende begroting hebben door de giften van kerken, particulieren en 

bedrijven. De huidige donateurs willen wij graag vasthouden en we blijven zoeken naar 

mogelijkheden om nieuwe donateurs te werven. 

Om volgende stappen te kunnen zetten moet het financiële draagvlak vergroot worden. Het bestuur 

zal zich verder oriënteren op de mogelijkheden van fondsenwerving en met kerken het gesprek 

aangaan over een jaarlijks terugkerende vaste bijdrage. 

 

Beleid 2019 
Het beleid voor 2019 ziet er dan ook als volgt uit: 

- Maandelijks twee keer een gebedsavond in combinatie met outreach naar clubs/huizen, om 
en om in Utrecht en Amersfoort en elke twee weken naar de tippelzone 

- Wekelijks als huiskamer geopend op maandagen van 10 – 14 uur in de Buurtkerk, 2e 
Daalsedijk 2B, 3551 EJ Utrecht en het aanbod daar uitbouwen 

- Uitvoeren van digitaal veldwerk 
- Jaarlijks trainingsaanbod voor nieuwe vrijwilligers 
- Betrokkenheid vrijwilligers verhogen door meer vaste taken en het betrekken bij de 

organisatie 
- Blijvend werken aan betrokkenheid op en draagvlak voor onze organisatie 
- Zorgdragen voor verdere ontwikkeling van El Roi, zoals het opzetten van een maatjesproject 
- Invulling zoeken voor bestaande vacatures, met name die van de vrijwilligerscoördinator 
- Contact leggen en onderhouden met overheid, politie en plaatselijke hulpverlening 

 
El Roi// room for women in 2019, perspectief voor vrouwen in de prostitutie! 
 


