Stichting Harriet Tubman Huis

Jaarverslag 2016

"Wat is mijn vrijheid waard als er nog zoveel anderen in
onvrijheid leven?" Harriet Tubman (ca. 1820 – 1913)
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VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag van het Harriet Tubman
Huis over 2016. U kunt hierin lezen over hoe wij
onze gasten opvangen. Daarnaast wordt
verantwoording afgelegd over financiële,
bestuurlijke en organisatorische zaken.
Wij zijn erg blij dat we dankzij uw giften ook het jaar
2016 weer zonder verlies hebben kunnen afsluiten.
Het jaar stond wederom in het teken van de vele
vluchtelingen die hun land om talloze redenen
verlaten. Wij zijn een kleinschalige opvang en
hebben geen mogelijkheid uit te breiden. Bovendien
zijn we een vrijwilligersorganisatie en zonder deze
vrijwilligers zou het Harriet Tubman Huis niet
kunnen draaien. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor al
het werk dat zij verrichten. Wij zijn een organisatie
met zeer beperkte financiële middelen waardoor we
realistisch moeten zijn in wat we kunnen bieden.
Naast de financiële gaven is in 2016 het huis weer
goed voorzien van kleding en meubels. Wij
bedanken onze gevers voor zowel de materiële
als financiële giften.
Wij gaan vol goede moed verder en hopen dat u de
belangstelling die u voor ons huis heeft getoond zult
houden en ons wil blijven steunen.
Ed van Cortenberghe, voorzitter
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SOCIAAL VERSLAG
VISIE

Het Harriet Tubman Huis biedt tijdelijk onderdak
aan vrouwelijke vluchtelingen en hun kinderen, die
nog geen verblijfsvergunning hebben. Zij kunnen bij
ons blijven vanaf een maand tot een half jaar, in de
praktijk blijven zij echte vaak veel langer.
Uitgangspunt is dat zij in ieder geval gedurende de
looptijd van de aanvraagprocedure kunnen
verblijven. Onze gasten zijn redelijk zelfstandige
vrouwen die in staat zijn veel van hun zaken zelf te
regelen. Door omstandigheden zijn zij in een
situatie terecht gekomen waarin zij afhankelijk zijn
van derden voor onderdak, levensonderhoud en
mentale steun. Wij proberen hen in die
kwetsbaarheid een veilig onderdak te bieden en hen
tot rust te laten komen, maar willen hen tegelijkertijd
zoveel mogelijk aanspreken op hun eigen kracht en
verantwoordelijkheid. Omdat onze opvang tijdelijk is
moeten de vrouwen zich zoveel mogelijk
voorbereiden op een toekomst waarin zij zich in
Nederland goed kunnen redden. Daarom willen wij
dat zij onze taal leren en onze cultuur accepteren.
Vaak zorgen wij dat ze naar Nederlandse les
kunnen; ook gaan een aantal van hen op computer4

of naailes. Dit gebeurt meestal bij “Stap Verder”,
een diaconale organisatie in de buurt van ons
opvanghuis. Voor sommigen geldt dat zij terug
moeten naar hun land van herkomst. In zo’n geval
proberen wij hen zo goed mogelijk daarop voor te
bereiden. In 2016 is een vrouw zonder dwang terug
naar haar geboorteland gegaan. Een vrouw ging
samenwonen met een man in Noord Brabant.
WACHTLIJSTEN

Wij werken niet met wachtlijsten. Toch moeten wij
vaak “nee” zeggen want we krijgen wel 2 à 3
aanvragen per week en er gaan slechts weinig
vrouwen per jaar weg. De komst van de vele
“nieuwe” vluchtelingen uit Syrië, Eritrea,
Afghanistan en andere landen heeft niet geleid tot
aanvragen uit deze landen. Deze mensen gaan
bijna altijd via de noodopvang naar de
asielzoekerscentra (AZC’s) en komen niet gauw in
het particuliere circuit. Soms zijn we wel eens bang
dat de komst van deze nieuwe vluchtelingen de
achterstand van de “oude” vluchtelingen nog groter
maakt. Vrouwen komen bij ons of via bestaande
organisaties, via advocaten of komen gewoon
langs. Het zijn altijd schrijnende situaties en een
goede doorverwijzing lukt maar zelden.
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GASTEN

In 2016 vonden in totaal 9 vrouwen en hun 12
kinderen onderdak bij ons. De leeftijden van de
kinderen varieerden van een tot dertien jaar. De
vrouwen hebben ieder een eigen slaapkamer
samen met hun kinderen. Zij delen de huiskamers,
keukens, badkamers en andere voorzieningen in
drie aaneengesloten flats. Alle vrouwen zijn in
procedure voor een verblijfsvergunning. Het in
procedure zijn is een voorwaarde voor acceptatie.
Dat kan ook een herhaal-procedure zijn of een
andere procedure dan die waar men mee begon,
bijvoorbeeld een medische procedure. In 2016
hadden 3 vrouwen een verblijfsvergunning, een al in
2015 vanwege het gebruik van de discretionaire
bevoegdheid door de staatssecretaris, een
vanwege het kinderpardon en de derde vrouw
wegens medische reden. Het probleem voor deze 3
vrouwen is nu passende huisvesting te vinden.
De eerste vrouw heeft haar verblijfsvergunning na
veertien!! jaar gekregen en heeft anderhalf jaar
moeten wachten op een huis, het bleek heel
moeilijk als je in Amsterdam wilt blijven wonen en je
kinderen bovendien speciaal onderwijs nodig
hebben. De andere 2 vrouwen wachten al ongeveer
een half jaar. Een paar jaar geleden kon je vrouwen
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die een verblijfsvergunning hadden gekregen,
overdragen aan Vluchtelingenwerk die hen dan
verder begeleidde naar huisvesting, dat kan nu niet
meer, Vluchtelingenwerk wordt hier niet meer voor
betaald. Er zijn tegenwoordig veel minder woningen
beschikbaar, omdat veel woningen sneller aan
Syrische en Eritrese vluchtelingen zijn gegeven.
Het is een groot probleem dat er nu wel een paar
verblijfsvergunningen zijn afgegeven maar het
wachten op een huis veel langer duurt dan een jaar
geleden. Wij kunnen deze vrouwen moeilijk op
straat zetten hoewel zij in strikte zin plaatsen bezet
houden van vluchtelingen die nog in procedure zijn.
In financiële zin kunnen de meeste vrouwen niets
bijdragen; een vrouw (met nu een verblijfsvergunning ) krijgt een uitkering van de COA en
twee vrouwen krijgen een bijstandsuitkering. Zij
betalen een kleine bijdrage voor het gebruik van
hun kamer en energie. Alle andere vrouwen kregen
van ons weekgeld, 40 euro per volwassene en 15
euro per kind.
ACTIVITEITEN

Wij stimuleren de vrouwen zoveel mogelijk actief te
blijven. Wachten maakt passief, vooral als het zo
lang duurt. Wij willen altijd graag dat vrouwen buiten
de deur ook contacten opbouwen. Dat gebeurt via
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hun kerken, de lessen die zij elders volgen en via
hun kinderen. Pasen, Sinterklaas en Kerst wordt zo
uitgebreid mogelijk gevierd, vooral het
Sinterklaasfeest is een echt feest voor de kinderen.
De moeders hebben van de stichting Amsterdam
voor Amsterdammers cadeaubonnen gekregen van
Hennis en Maurits en van Bart Smid. Daar konden
zij zelf cadeautjes mee gaan uitzoeken. Ook werden
we gesponsord door Actie Pepernoot van het
Nationaal Fonds Kinderhulp. Die stuurde per kind
een mooi cadeau en daarnaast hadden 2 Albert
Hein winkels in de Sarphatistraat heel veel
tweedehands en nieuw speelgoed opgehaald. Dat
leverde wel even ontzettend veel werk op omdat
alles eerst uitgezocht moest worden. Een
geweldige actie waardoor wij ook met Kerst nog
eens cadeautjes konden uitdelen. We zijn echt
verwend dit jaar. Met verschillende religies binnen
de groep vrouwen ligt Pasen en Kerst soms wat
moeilijker, maar er wordt toch altijd wel aandacht
aan besteed.
De kinderen hebben bijna allemaal een hobby en
oefenen die ook uit. Twee kinderen zitten op
pianoles, we hebben een keyboard van de
muziekschool in zuidoost gekregen. Een jongen zit
op voetbal, zijn broer op atletiek. Voor de
financiering hiervan zijn diverse jeugdfondsen
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aangeschreven. Ook zitten sommige kinderen op
clubs van de kerken, gaan daar soms ook mee op
vakantie. In de zomervakantie zijn we een dagje
naar de Kemphaan en naar Balorig in Almere
geweest, de dag werd betaald door een kerk in
Amstelveen en ook leverden zij chauffeurs om de
kinderen en hun moeders daar te brengen. De
kinderen hebben genoten! Ook hadden we een
klein bedrag aan vakantiegeld uitgedeeld zodat de
moeders met hun kinderen b.v. naar de film konden.
In de herfst zijn nog een aantal jongens met hun
moeders en een vrijwilliger naar de Arena geweest,
een vrijwilligster had een aantal vrijkaartjes
gekregen, dat was natuurlijk feest.
EXTERNE CONTACTEN EN OVERLEG

Wij werken samen met zowel landelijke als
plaatselijke organisaties. De belangrijkste zijn: het
Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS)
en Defense for Children. In Amsterdam met het
Amsterdams Solidariteits Kommitee Vluchtelingen
(ASKV), het Wereldhuis, het Jeannette Noëlhuis en
Stap Verder, voor uitwisseling en doorverwijzing
van vrouwen. Ook met het Academisch Medisch
Centrum (AMC) en de Vrije Universiteit Medisch
Centrum (VUMC), de ziekenhuizen die aangewezen
zijn voor de specialistische zorg aan asielzoekers
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werken wij samen. Verder met Leger des Heils,
GGD en met Equator, een speciale instelling voor
de geestelijke gezondheidszorg voor vluchtelingen.
Natuurlijk zijn ook de huisartsen en een apotheek
van belang. Daarnaast met allerlei reguliere
organisaties als het welzijnswerk,
consultatiebureaus voor kleine kinderen en met de
huismeester van de woningbouwvereniging. En ook
met kerken die vaak bereid zijn collecties aan ons af
te dragen evenals voedsel en kleding.
In Amsterdam zijn twee overlegsituaties die erg van
belang zijn: het Breed Stedelijk Overleg waar de
meeste van de hierboven genoemde organisaties
elkaar 1x per kwartaal ontmoeten. Steeds is er een
ander thema aan de orde. Ook kan werk van
verschillende organisaties hier worden toegelicht. Er
was tijdelijk een “veldtafel” van ASKV, Gemeente en
GGD die de schrijnende gevallen vaststelden. Die
kwamen dan in aanmerking voor een plaats in een
voorziening van het Leger des Heils. Halverwege
het jaar is de ASKV eruit gestapt wegens
verschillen van inzicht. De Taakgroep
Vluchtelingen, voortkomend uit de Raad van
Kerken, vergadert iedere maand, bespreekt alle
nieuws, inclusief alle politieke standpunten, zoekt
haar weg naar zinvolle acties, steunt waar zij kan,
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nodigt sprekers uit en spreekt regelmatig met
afgevaardigden uit de gemeentepolitiek. De
onderlinge samenwerking verbetert langzaam, men
weet elkaar steeds beter te vinden. Toch blijft het
een moeizaam gebeuren, er zijn veel erg
veranderingen per jaar, iedereen probeert het bij te
houden maar er is ook vaak onbegrip van de
helpende organisaties t.o.v. alle veranderingen.
Adviezen van de bestaande organisaties worden
vaak niet gevolgd door politieke steun, met name
het pleiten voor meer kleinschalige opvang vindt
weinig gehoor terwijl de kosten van dergelijke
voorzieningen beter beheersbaar lijken dan de
grootschalige voorzieningen.
VRIJWILLIGERS

Het Harriet Tubman Huis draait op de inzet van de
vrijwilligers. Zij mogen geen taken overnemen van
de vrouwen maar kunnen hen wel helpen,
stimuleren en steunen. Eenmaal per 2 maanden is
er vrijwilligersoverleg met de coördinator. Dan
worden de situaties van de vrouwen en de kinderen
besproken, de voortgang van de procedures, de
activiteiten en er vindt over en weer afstemming
plaats. De hoofdtaak van de vrouwelijke vrijwilligers
is dus het begeleiden van de vrouwen en hun
kinderen. In de tweede helft van 2016 kwamen wij
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weer op sterkte wat het aantal betreft. Eerst hadden
wij afscheid genomen van Carla die ruim 4 jaar bij
ons was, maar ook van Rosalie, Esra, Claartje,
Charley, Lotti, en Lina. Bijna het hele
vrijwilligerbestand heeft een wisseling doorgemaakt.
Het was een zware tijd voor hen die er nog wel
waren. Gelukkig bleven Esther, Rania en Harry dus
nog. En de coördinator nam de begeleiding tijdelijk
over van enkele vrouwen. Toen kwamen er gelukkig
een paar nieuwe begeleidsters bij: Nynke, zij
begeleidde een vrouw en haar 2 zonen. Rania,
begeleidde 2 vrouwen en hun 2 kinderen, Martina
hielp de coördinator met de administratie. Harry
hielp het hele jaar wekelijks met fietsen maken en
allerlei klussen in huis.
Ashilan begeleidde een vrouw en 4 kinderen.
Philippa begeleidde een vrouw en 2 kinderen.
Esther, begeleidde een vrouw en haar zoontje. We
missen nog steeds iemand die iets met de kinderen
wil doen, zijn al heel lang op zoek naar een
begeleidster voor hen. We hebben een aparte
speelkamer voor hen doch die wordt meer als
droogruimte gebruikt, Veel buitenlandse vrouwen
hebben geen cultuur met het bezighouden van de
kinderen, daar is echt een aparte kracht voor nodig
om hen dat te leren. Maar we zijn blij met de
geweldige inzet van iedereen.
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BESTUUR

Het bestuur bestond in 2016 uit:
Ed van de Cortenberghe, voorzitter
Bram van Mill, penningmeester
Helen Passchier, secretaris
Rudolf Korn, lid
Susan Nuijten, lid
Het bestuur komt tweemaandelijks bij elkaar.
Belangrijke onderwerpen die dit jaar aan de orde
kwamen waren de financiën en de stand van zaken
in het huis. Ook kwam de actualisatie van de
gedrag- en huisregels aan de orde en de externe
contacten en overleg met andere organisaties.
Daarnaast hebben we een begin gemaakt met
Facebook en een communicatieplan.
MIDDELEN

Aanvankelijk zag 2016 er somber uit wat betreft de
financiële middelen, eigenlijk zoals ieder begin van
het jaar. De Stichting de Rotonde doneerde als
ieder jaar weer trouw 5.000,-- euro, ook ontvingen
wij 10.000, -- euro van de Fundatie van den
Santheuvel Sobbe. Het Maria Strootfonds kwam
met 5.000,-- euro. Het Bisdom Haarlem kwam
wederom met 5000,-- euro. Nieuw is de Stichting
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Hulp bij Onderzoek met 5.000,-- euro. De Instelling
Geloof en Samenleving Remonstrantse Broeders
doneerde 2.500,--euro en de St Jozef Stichting
325,--euro. De Stichting Vrijzinnig Centrum Vrijburg
356,-- en de Gerold stichting 500,-- euro.
Verschillende Diaconieën en Caritas brachten
samen ruim 4.500,-- euro op.
En al loopt het particuliere aandeel nog steeds
terug, toch hebben zij ons met ruim 11.000,-- euro
gesteund. Daarnaast ontvingen wij het hele jaar
door voedsel , kleding en huisraad van kerken en
particulieren. Ook de Voedselbank ondersteunt de
meeste vrouwen. Er is dus nog steeds veel
betrokkenheid bij onze organisatie.
Hoewel het ons niet altijd lukt iedereen
persoonlijk te danken, omdat wij niet alle
adressen van onze goede gevers hebben, willen
wij op deze plaats nogmaals iedereen heel
hartelijk bedanken.

Maria Buijen, coördinator
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FINANCIEEL VERSLAG

Het resultaat van het boekjaar 2016 bedraagt €
4.704,- positief (€ 8.458,- positief in 2015)
Op de volgende pagina’s tonen wij de balans per 31
december 2016 en de staat van baten en lasten
over 2016, met de toelichting op de balans en op de
staat van baten en lasten. Waarna het financieel
verslag afsluit met de begroting voor 2017. Het zal
wederom moeite kosten om de exploitatiekosten
van één jaar te financieren…
De kascommissie heeft zoals ieder jaar de
jaarrekening en de totstandkoming van het
financieël jaarverslag goedgekeurd. Wij danken hen
hartelijk voor hun werk.

STICHTING HARRIET TUBMAN HUIS
Bram van Mill
Penningmeester
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Balans Stichting Harriet Tubman Huis
(na resultaatverwerking)
31-12-‘16
€

31-12-‘15
€

Actief
Kortlopende vorderingen
Leningen aan gasten
Borg en te ontvangen rente

80
308
388

185
500
685

275
2.682
45.000
15.850
63.807

19
3.206
38.500
15.701
57.426

64.195

58.111

Geldmiddelen
Kleine kas
NL10 INGB 0008 3306 85
ING Bank spaarrekening
ASN Bank spaarrekening

17

31-12-‘16
€

31-12-‘15
€

Passief
Continuïteits reserve
Stand begin boekjaar
Resultaat boekjaar
Stand einde boekjaar
Voorziening onderhoud flats

46.802
4.704
51.506

38.344
8.458
46.802

7.000

5.759

5.689

5.551

64.195

58.112

Kortlopende schulden
Te betalen bedragen
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Stichting Harriet Tubman Huis
Staat van baten en lasten 2016
Werkelijk

Begroting

2016
€

Werkelijk

2016
€

2015
€

Baten
Donaties en giften
Fondsen en instellingen
Nog te werven
Particulieren
Overige baten
Bijdragen gasten
Rente baten
Som der baten

38.233
11.313
49.546

14.650
21.000
14.700
50.350

44.567
12.963
57.530

4.570
208
4.778

3.000
360
3.360

2.510
409
2.919

54.324

53.710

60.449

17.575
3.209
3.451
1.664
2.874
374

17.603
5.949
3.750
950
500
458

18.200
3.830
3.558
900
447
449

29.147

29.210

27.384

Lasten
Huisvesting
Huur
Servicekosten
Energie en water
Belastingen, heffingen
Onderhoud en kleine aanschaf
Kabelaansluiting
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Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2016

2016

2015

€

€

€

Lasten (vervolg)
Gasten
Leefgeld
Medische zorg
Educatie
Juridische bijstand
Ontspanning
Overige kosten gasten

Organisatie
Admin/kantoor/abonn/bank/ovg
Telefoon
Bijscholing vrijwilligers
Onkostenvergoeding vrijwilligers
Externe communicatie
Verzekeringen algemeen
Som der lasten
Resultaat
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14.080
285
787
200
440
111

17.000
500
1.000
500
1.000
-

17.840
378
50

15.903

20.000

19.606

830
503
1.485
1.114
638

1.000
550
300
1.000
1.000
650

1.018
512
2.100
733
638

4.570

4.500

5.001

49.620

53.710

51.991

4.704

-

8.458

693
645

Toelichting op de Balans
Leningen aan gasten.
Wanneer geld geleend wordt wekelijks € 5,terugbetaald.
Betaalde borgsom en te ontvangen rente.
Waarborgsom parkeergarage
€ 100,Rente ASN Bank 2016
€ 80,Rente ING Bank 2016
€ 128,Geldmiddelen.
Deze staan ter vrije beschikking. De huidige rente
op de spaarrekening bij ASN Bank is 0,30 %
en bij de ING Bank 0,20 %
Continuïteitsreserve.
Deze bedraagt per einde boekjaar 2016 € 51.506,Wij streven naar een reserve ter hoogte van één jaar
exploitatiekosten, zodat we bij eventuele gedwongen
stopzetting van onze activiteiten de herplaatsing van
onze gasten ordentelijk kunnen doen verlopen.
Voorziening onderhoud flats.
Omdat de Stichting nog steeds het plan heeft om een
alles omvattende opknapbeurt aan de flats te geven, is
deze voorziening weer teruggebracht naar de
oorspronkelijke € 7.000,- Ten laste van de exploitatie
(onderhoud) werd een bedrag geboekt ad € 1.241,Te betalen bedragen.
Dit betreft een aantal nog te betalen bedragen 2016.

21

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten
Bijdragen fondsen en instellingen:
waarvan we vermelden de bijdragen vanaf

€ 1.000

Fundatie van de Santheuvel Sobbe
Stichting De Rotonde
Bisdom Haarlem
Stichting Hulp na Onderzoek
Anonieme gift
Stg Diaconie Protestantse Gemeente ZO
Caritas Amstelland
Diaconie Evangelisch Lutherse Gemeente

€ 10.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 1.750
€ 1.000
€ 1.000

Bijdragen particulieren
Deze bijdragen in 2016 vielen wederom lager uit ten
opzichte van het jaar ervoor en dit jaar 5 %.
Onze inspanningen dienen er blijvend op gericht te
zijn om de band met onze particuliere donateurs
te onderhouden en te verstevigen. Tevens moeten we
eraan werken om het donateurs bestand uit te breiden.
De meeste mensen die afvallen zijn ouderen, door
verhuizing naar een verzorgingstehuis of door overlijden
Bijdragen gasten:
Van de bijverdiensten van onze gasten wordt 40 %
verlangd voor de Stichting. Het overblijvende deel
ad 60 % behouden de gasten zelf. In het geval de
gast van een instantie een onkostenvergoeding ontvangt
en een deel daarvan aan ons afdraagt, dan wordt deze
bijdrage door ons ook op deze rekening geboekt.
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten
(vervolg)
Huur
Door een gewijzigde puntentelling is het bedrag
huur nu verlaagd met 3,4 % ten opzichte van 2015.
Servicekosten:
Bij de nacalculatie van de servicekosten door de
verhuurder is ook dit jaar een substantieel bedrag
aan ons gecrediteerd. Ten opzichte van vorig jaar
boekten wij circa 3 % minder kosten. Het grootste
aandeel in de servicekosten is brandstofverbruik.
Verder schoonmaak, glasverzekering en elektra
algemene ruimten
Leefgeld:
Voor eten en drinken ontvangen onze gasten zo
nodig € 40,- per week voor een vrouw en € 15,- per
kind.
Externe communicatie:
Dit betreft de kosten voor mailings, nieuwsbrieven
en jaarverslag.
Onkostenvergoeding vrijwilligers.
In 2016 werd een positief resultaat geboekt. In de
laatste bestuursvergadering van 2016 werd daarom
besloten om ook in 2016 een geringe vergoeding
voor de vrijwilligers te bestemmen. Er is geen
garantie voor betalingen in volgende jaren.

23

Vooruitzichten 2017

Het zal wederom moeite kosten om de
exploitatiekosten ten bedrage van € 55.900,- (€
49.620,- werkelijk in 2016) in deze begroting te
financieren. Wij mogen gelukkig al rekenen op een
bedrag van € 33.200,-. De begroting vermeldt het
verschil onder het hoofdje "Nog te werven"; een
bedrag van € 22.700,-.
Huisvesting (belastingen)
We worden geconfronteerd met een jaarlijkse
bijdrage voor afvalverwerking en dergelijke van
circa €1.000,-, een beker die vroeger om
administratieve redenen aan ons voorbij ging.
Organisatie (onkostenvergoeding vrijwilligers)
Naast de gebruikelijke kleine
(onkosten)vergoedingen voor vrijwilligers dienen wij
voor dit jaar rekening te houden met een geringe
vergoeding voor een coördinator. Het lijkt niet
mogelijk te zijn om een pro deo kracht voor deze
positie te winnen.
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De begroting voor 2017 ziet er als volgt uit
€
Baten
Donaties, giften en overige
Fondsen en instellingen
Particulieren
Nog te werven
Bijdragen gasten
Rentebaten

17.500
12.000
22.700
3.500
200
55.900

100,0%

Lasten
Huisvesting
Huur
Servicekosten
Energie en water
Onderhoud en kleine aanschaf
Belastingen, heffingen
Kabelaansluiting

18.000
4.500
3.750
500
2.500
450
29.700
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53,7%

€
Lasten (vervolg)
Gasten
Leefgeld
Medische zorg
Juridische bijstand
Educatie
Ontspanning

17.000
750
1.000
1.000
750
20.500

Organisatie
Admin/kantoor/abonn/bankkstn/ovrge
Telefoon
Onkostenvergoeding vrijwilligers
Externe communicatie
Verzekeringen algemeen

38,4%

1.000
550
2.500
1.000
650
5.700

7,9%

55.900 100,0%
Resultaat boekjaar

-
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CONTACTGEGEVENS

Adres: Huigenbos 14, 1102 KA Amsterdam
Telefoon mobiel: 06-33082232
Email: harriettubmanhuis@gmail.com
Website: www.harriettubmanhuis.nl
Kamer van Koophandel: 34122238
Erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI)
IBAN: NL10INGB0008330685 t.n.v. Stichting Harriet
Tubman Huis, Amsterdam
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