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Bestuur en organisatie 
Voor El Roi was 2017  een jaar waarin we Gods leiding hebben ervaren in het leren wachten, het 
omgaan met tegenvallers en het daarin elke keer weer ontdekken dat El Roi niet ons maar Gods plan 
is door hoe onze weg zich ontrolt als deuren opengaan en vrijwilligers zich aanmelden. 
Als vrijwilligersorganisatie voelden we sterk de consquenties toen zowel onze secretaris, 
penningmeester als de vrijwilligerscoördinator om persoonlijke redenen gedurende langere tijd geen 
invulling meer konden geven aan vrijwilligerswerk voor El Roi. Sinds november 2017 versterkt 
Hendrik Jan Lemain ons om die reden als adviseur van het bestuur. Dit neemt niet weg dat we op 
meerdere plekken nog dringend versterking nodig hebben. 

Als toevoeging aan de statuten is gewerkt aan het uitkristaliseren en verwoorden van de missie, visie 
en huisregels van onze stichting. Daar is in een organomgram aan toegevoegd dat het 
organisatorische beleid voor de komende jaren uitzet met het streven hier in 2020 naar toegegroeid 
te zijn. 
Als eerste stap is in mei 2017 naast het bestuur een kernteam gevormd met daarin de 
vrijwilligerscoördinator en de vrijwilligers, die de outreach, de huiskamer, de PR, etc. aansturen. 
Belangrijk daarbij is een gestructureerde vorm van overleg tussen kernteam en bestuur. Ter 
overbrugging zijn Martineke Bezemer en Tanja Lemain op dit moment nog op beide 
organisatievormen betrokken. 

Activiteiten 2017 
Naast de reguliere bestuurs-en kernteamavonden is er in de zomer een eerste training opgezet en 
gegeven aan alle op dat moment betrokken vrijwilligers. Deze training heeft naast meer inzicht 
krijgen met betrekking tot de prostitutiewereld, als doel te ontdekken wat de confrontatie hiermee 
bij de individuele  vrijwilliger oproept. Deze voorbereiding op het daadwerkelijke veldwerk of 
gastvrouw zijn, vinden we noodzakelijk en belangrijk. 
Met hetzelfde doel is er tweemaal, met verschillende groepjes vrijwilligers, naar de film Nefarious 
gekeken. Het kijken naar deze film met als thema de wereldwijde impact van prostitutie op 
mensenlevens en de verbondenheid ervan met mensenhandel, riep veel op. 
Tijdens de derde vrijwilligersavond gingen we naar het Zandpad, waar toen nog de boten lagen 
waarop zoveel vrouwen achter de ramen hebben gestaan. Inmiddels met dichtgetimmerde ramen en 
met haaks erop de bouwrijp gemaakte grond in afwachting van Het Nieuwe Zandpad met 162 ramen. 
Op deze plek hebben we gebeden voor de vrouwen die hier gewerkt hebben, voor klanten en 
exploitanten, ons herinnerend wat hier allemaal gebeurd is en om vergeving vragend dat dit 
gelegaliseerd gebeurt. 
Vanwege het voortdurende uitstel van de realisatie van Het Nieuwe Zandpad in combinatie met de 
wil om nu ook daadwerkelijk op outreach te gaan, is in september een eerste outreach geweest naar 
clubs in Utrecht en Amersfoort en omgeving. Ook voor de ervaren vrijwilligers is dit een nieuwe 
uitdaging omdat in de clubs andere factoren in het contact met de vrouwen een rol spelen dan in de 
raamprostitutie. 
Deze eerste outreach aan de clubs kreeg op 16 november een vervolg. Op deze avond werden 200 
rozen uitgedeeld in clubs en seksshops, met daaraan een uitnodiging aan de vrouwen voor een 
Beautymiddag op 27 november in Inloophuis Elim in Amersfoort. Voor zover we weten zijn we de 



eerste organisatie, die ook de seksshops bij outreach betrekken. Dit is erg goed bevallen omdat  we 
zo meer connectie met die wereld krijgen en dit een extra route is om de vrouwen te bereiken of hen 
ter plaatse in de winkel te ontmoeten. 
De Beautymiddag gaf een flow en teambuilding onder de El Roi en de externe vrijwilligers, die deze 
middag/avond voorbereidden en vormgaven. Het was zeker een teleurstelling dat er uiteindelijk 
geen vrouwen kwamen maar dit leidde juist tot toegenomen motivatie om wegen te zoeken om hen 
te bereiken. 
Als El Roi waren we 12 oktober aanwezig op het Scharlaken Koord seminar ‘Share’ en spraken daar 
met  veel vrijwilligers van organisatie vanuit het hele land en uit België, dit is heel waardevol en 
stimulerend. 
Op 14 oktober liepen we mee met de Walk for Freedom, een mars tegen mensenhandel, die door 
A21 wereldwijd in steeds meer steden georganiseerd wordt. 
Een van onze vrijwilligers, Annelies van Til, besloot haar stage voor NTI Toegepaste Psychologie  bij El 
Roi in te willen vullen. Met haar inzet en toenemende gedrevenheid naarmate ze meer kennis van de 
prostitutie kreeg en vrouwen op de Wallen in Amersterdam ontmoette via Bright Fame, heeft ze de 
organisatie een grote impuls gegeven door het verlenen van allerlei hand-en spandiensten. Dit naast 
haar stage-opdracht om de eerste aanzet voor een training te ontwikkelen tot een goed en mooi 
vormgegeven trainingsaanbod van vier avonden voor nieuwe vrijwilligers, een handboek voor de 
trainers en protocollen voor huiskamer en outreach. 
In 2017 was er informatief contact met 11 kerken van verschillende denominaties in 
Utrecht/Amersfoort en omgeving door middel van spreekbeurten, infostand, flyers neerleggen of 
gesprekken.  
Dit resulteert in groeiende aandacht voor de vrouwen, gebed, het ontvangen van collectegeld en 
particuliere giften en nieuwe vrijwilligers. 
 
Vooruitblik 2018 
Hier zijn we heel blij mee en in 2018 willen we, nu er op organisatorisch gebied al zoveel van de 
grond is gekomen, onze focus meer verleggen naar de doelstelling van dat alles: het bereiken van 
vrouwen, werkzaam in de prostitutie. Dit doen we door op tweewekelijkse gebedsavonden, om en 
om in Utrecht en Amersfoort, de clubs en seksshops, die daar en in de omgeving zijn, te bezoeken. 
Door op de homepage van onze website de vrouwen (meertalig) aan te spreken. Door digitaal 
veldwerk en het opstarten van het bezoeken van de vrouwen op de tippelzone op de Europalaan in 
Utrecht. Via deze verschillende routes zoeken we contact met als doel de vrouwen te laten merken 
dat we anders naar hen kijken dan hoe er in het algemeen naar hen gekeken wordt op hun werkplek. 
Dat ze meer zijn dan een lichaam en we hen willen zien in hun mens - en vrouw - en moeder – en 
oma  – en dochter – en vriendin zijn, dat ze geliefd en bedoeld zijn door El Roi. 
Door hen uit te nodigen voor een gesprek, telefonisch of op maandagen in de huiskamer van de 
Buurtkerk, door het aanbieden van een gratis  beautybehandeling of het organiseren van activiteiten. 
Door met hen op te trekken of mee te gaan naar afspraken als stappen soms erg groot zijn. 
Nieuwe vrijwilligers willen we hier, na afstemming over wat bij hen past, zo snel mogelijk bij 
betrekken. Verhelderend hierbij is, naast de vrijwilligersavonden, de instaptraining, die twee keer per 
jaar gegeven wordt 
Dit alles vraagt blijvend onderhoud en vergroting van het draagvlak door spreekbeurten in kerken, 
stukjes voor (e) nieuwsbrieven/Fb, een informatieve website voor onze achterban enz.  
  



Beleid 2018 
Het beleid voor 2018 ziet er dan ook als volgt uit: 

- Maandelijks twee keer een gebedsavond in combinatie met outreach naar clubs/seksshops, 
om en om in Utrecht en Amersfoort 

- Wekelijks als huiskamer geopend op maandagen van 10 – 14 uur in de Buurtkerk, 2e 
Daalsdedijk 2B, 3551 EJ Utrecht 

- Opstarten digitaal veldwerk 
- Vernieuwen van de website met de homepage meertalig en uitnodigend gericht aan de 

vrouwen 
- Opstarten outreach op de tippelzone op de Europalaan in Utrecht 
- Halfjaarlijks trainingsaanbod voor nieuwe vrijwilligers 
- Blijvend werken aan betrokkenheid op en draagvlak voor onze organisatie 
- Zorgdragen voor verdere ontwikkeling en invulling zoeken voor bestaande vacatures, met 

name die van de bestuurlijke secretaris en de vrijwilligerscoördinator 
- Contact leggen en onderhouden met overheid, politie en plaatselijke hulpverlening 

El Roi// room for women in 2018, perspectief voor vrouwen in de prostitutie! 

 


