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1. Voorwoord  
 

Voor u ligt het jaarverslag van Rechtswinkel Leeuwarden over het jaar 2018. Hierin zult u een overzicht 

vinden van alle activiteiten van het afgelopen jaar. Het hoofddoel van Rechtswinkel Leeuwarden is het 

kosteloos bieden van juridische dienstverlening aan alle inwoners van Friesland. Dit doet de 

rechtswinkel door iedereen die bij ons komt voor juridische hulp zo goed mogelijk te helpen.  

Alle vrijwilligers van Rechtswinkel Leeuwarden zijn rechtenstudenten die studeren aan de 

Rijksuniversiteit Groningen en in het bezit van de propedeuse. Op deze manier kunnen wij iedereen 

garanderen dat elke medewerker van de rechtswinkel een goed juridisch advies opstelt. Alle 

medewerkers verbinden zich voor de periode van 14 maanden aan de rechtswinkel. Het spreekuur van 

de rechtswinkel is op maandag van 13:00 tot 16:00 uur, donderdag van 18:00 tot 21:00 uur en vrijdag 

van 09:00 tot 12:00. Er zijn altijd twee medewerkers aanwezig die tijdens het spreekuur druk bezig zijn 

met het beantwoorden van alle juridische vragen. Rechtszoekenden komen in contact met ons via de 

e-mail, chat op Facebook, door het contactformulier op de website of ze kunnen ons bellen. Daarnaast 

kunnen rechtszoekenden ook een afspraak met onze medewerkers inplannen. Maandelijks gaan alle 

medewerkers van de rechtswinkel naar De Haan Advocaten & Notarissen om alle adviezen te 

bespreken. Via deze weg worden al onze gegeven adviezen gecontroleerd. Daarnaast hebben we 

maandelijks ook een thema-avond. Tijdens deze avond komt er een spreker iets vertellen over een 

bepaald vakgebied en zijn of haar loopbaan. We proberen altijd een spreker te vinden die iets kan 

vertellen over een rechtsgebied waar we veel juridische vragen over krijgen. Op deze manier wordt de 

kennis van onze medewerkers vergroot.  

Afgelopen jaar hebben wij samen met Huurteam Leeuwarden een voorlichting mogen geven aan 

verhuurders in Leeuwarden. Op 12 februari 2018 zijn alle verhuurders van studentenhuisvesting 

uitgenodigd voor een bijeenkomst. Het Huurteam komt op incidentele basis bij verhuurders op bezoek 

om te bekijken of de woonruimtes voor studenten voldoen aan alle eisen. Tijdens deze middag zijn we 

met de verhuurders in gesprek gegaan om te horen wat hun ervaringen zijn en wat hun mening is. 

Tijdens deze middag is duidelijk geworden dat lang niet alle verhuurders op de hoogte zijn van de 

meest recente (al sinds 2015) wijzigingen in het huurrecht. Ook heeft de rechtswinkel een bijdrage 

mogen leveren aan de Studententop dit jaar. Dit wordt elk jaar georganiseerd door het IBOS en tijdens 

deze middag worden er een aantal onderwerpen besproken die van belang zijn voor de studenten en 

de stad Leeuwarden. Wij waren hier ook voor uitgenodigd omdat het dit jaar onder andere ging over 

het thema bemiddelingskosten bij huurmakelaars.   

Rechtswinkel Leeuwarden is een organisatie zonder winstoogmerk. Bijdragen van de gemeente, 

fondsen en andere organisaties zijn voor ons daarom erg belangrijk en onmisbaar. Hierbij wil ik 

iedereen danken voor hun bijdragen. Ook wil ik het bestuur en de medewerkers danken voor hun inzet 

want zonder hun kan de rechtswinkel niet blijven voortbestaan.  

 

Sanne Rodenboog  

Voorzitter Rechtswinkel Leeuwarden  

2017-2018  
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2. Het initiatief en de historie 

 

Rechtswinkel Leeuwarden is op 7 juli 2017 opgericht. In veel grote steden in Nederland is een 

rechtswinkel gevestigd waar inwoners terecht kunnen voor juridisch advies dat gegeven wordt door 

rechtenstudenten. Leeuwarden kende dit nog niet. Wij zijn op het idee gekomen om te kijken naar wat 

de mogelijkheden zijn om in Leeuwarden een rechtswinkel op te starten. In het najaar van 2016 

hebben wij verschillende organisaties gesproken en hebben we gekeken naar de manier waarop 

andere rechtswinkels alles geregeld hebben. Door de samenwerking met onder andere De Haan 

Advocaten & Notarissen, Huurteam Leeuwarden en Huurdersplatform Nieuw Elan, is het mogelijk 

gemaakt om een rechtswinkel in Leeuwarden op te starten.  

De rechtswinkel voorziet iedereen in Friesland van gratis juridisch advies. Dit kan op verschillende 

manieren. De mensen kunnen bij ons op afspraak langskomen, kunnen bellen, mailen of een berichtje 

via Facebook sturen. De rechtenstudenten die bij de rechtswinkel hun kennis in praktijk brengen, doen 

er alles aan om de mensen van een goed juridisch advies te voorzien. Indien zij niet zeker zijn van hun 

zaak kunnen ze altijd bij De Haan Advocaten & Notarissen terecht. Voor de inwoners van Friesland is 

de rechtswinkel een geweldige manier om op een laagdrempelige wijze gratis geadviseerd te worden 

en voor studenten is het een prachtige kans om hun kennis in de praktijk te brengen. 

De doelstelling van Rechtswinkel Leeuwarden is het kosteloos bieden van juridische informatie en advies 

aan iedere inwoner van de provincie Friesland die een juridisch vraagstuk aan de Rechtswinkel voorlegt. 

Daarnaast bestaan de taken van de Rechtswinkel uit voorlichting, preventie en andere activiteiten, gericht 

op het signaleren, voorkomen en tegengaan van tekortkomingen en leemten in de door het recht te 

verlenen bescherming van belangen van rechtzoekenden.  
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3. Organisatie 

 

Het bestuur van Stichting Rechtswinkel Leeuwarden bestond in 2018 uit de volgende personen: 

Mevr. S.D. Rodenboog     Voorzitter 

Mevr. E.A. Gaastra (tot 01-07-2018)   Secretaris 

Mevr. I. Schaafsma (vanaf 01-07-2018)  

Dhr. P.S. Andela     Penningmeester 

Dhr. T.S. Andela     Algemeen bestuurslid 

Mevr. M.D. Opperdijk      Algemeen bestuurslid  

 

De Raad van Advies bestond in 2018 uit de volgende personen: 

Mevr. T. Heijs (Huurteam Leeuwarden) 

Dhr. dr. mr. P.G. Tassenaar (Rijksuniversiteit Groningen) 

Mevr. mr. Ineke Grijpma (De Haan Advocaten & Notarissen) 

 

Rechtswinkel Leeuwarden bestond in 2018 uit negen medewerkers. De vrijwilligers zijn allen studenten 

rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen die in het bezit zijn van hun propedeuse. De 

medewerkers doen hun werk op vrijwillige basis en krijgen 9 studiepunten, nadat zij 14 maanden bij 

de rechtswinkel werkzaam zijn geweest en hiervan een stageverslag hebben gemaakt.  

De medewerkers zijn naast de spreekuren aanwezig bij de bezoeken aan de huisadvocaat en thema-

avonden. Dit in het kader van juridische vorming. De medewerkers organiseren verder bij toerbeurt 

de thema-avonden en zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de Algemene Medewerkers 

Vergadering. Ook zijn de medewerkers betrokken bij het geven van voorlichting over de rechtswinkel 

aan medestudenten. 
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4. Activiteiten 

 

Rechtswinkel Leeuwarden houdt afhankelijk van het aantal medewerkers twee of drie keer per week 

spreekuur. Indien er voldoende medewerkers zijn, vinden deze spreekuren iedere maandag van 13:00 

tot 16:00 uur, iedere donderdag van 18:00 tot 21:00 uur en iedere vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur 

plaats. Op het moment dat de rechtswinkel over minder werknemers beschikt, vinden de spreekuren 

plaats op maandag van 13:00 uur tot 16:00 uur en vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur. De bezetting tijdens 

de spreekuren bestaat uit twee tot vier vrijwilligers. Tijdens deze spreekuren wordt juridisch advies 

verstrekt. De cliënten kunnen hiervoor langskomen in het pand aan de Schoolstraat, waar de 

rechtswinkel is gevestigd. Het advies kan ook telefonisch of via de e-mail worden verstrekt. Naast het 

geven van advies helpt de rechtswinkel ook met het opstellen van brieven. In geval van twijfel over 

een uit te brengen advies nemen de medewerkers contact op met één van de advocaten van De Haan 

Advocaten & Notarissen. 

Hieronder vindt u een overzicht van de uitgegane adviezen van 1 januari 2018 tot en met 31 december 

2018.  

 

Overzicht gegeven juridisch advies 

RECHTSGEBIED AANTAL ZAKEN 

Huurrecht 43 

Privaatrecht algemeen 34 

Arbeidsrecht 21 

Personen- en familierecht & erfrecht 10 

Strafrecht 3 

Bestuursrecht 14 

Burenrecht 4 

Auteursrecht 2 

Overig 8 

 

De rechtswinkel organiseert daarnaast maandelijks een bezoek aan de huisadvocaat en een thema-

avond. Bij het bezoek aan de huisadvocaat worden de uitgegane adviezen doorgenomen en besproken 

door de huisadvocaat. Bij de thema-avonden is er spreker aanwezig die vertelt over zijn specialiteit op 

juridisch gebied. Beide activiteiten worden georganiseerd zodat de medewerkers kunnen leren over 

het recht en de omgang met cliënten. 
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5. Financieel overzicht 

 

5.1 Balans per 31 december 2018 

 

Boekjaar 2018 

 Eindsaldo (Activa) Eindsaldo (Passiva) 

Balans     

010 Bedrijfsinventaris 666.00   

020 ING Bank: 0007 9877 78 3253.45   

025 Nog te ontvangen 

bedragen 

600.00  

030 Eigen vermogen   4519.45 

      

    

Balanstotaal 4519.45 4519.45 

 

5.2 Toelichting op de balans per 31 december 2018 

 

Activa 

Bedrijfsinventaris 

De bedrijfsinventaris bestaat uit twee laptops. 

ING Bank: 0007 9877 78 

ING Zakelijke rekening. 

Nog te ontvangen bedragen 

De door de het Wijkpanel Vlietzone toegekende subsidie voor het jaar 2018. 

 

Passiva 

Eigen vermogen 

De passivazijde van de balans bestaat volledig uit eigen vermogen. Rechtswinkel Leeuwarden beschikt 

niet over vreemd vermogen. 
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5.3 Resultatenrekening over 2018 

 

Baten   

Subsidies 2600.00  

   

Lasten   

Algemene kosten 607.49  

Huur bedrijfsruimte 1700.00  

Telefoon- en internetkosten 441.91  

Afschrijving inventaris 177.60  

   

   

Resultaat -327.00  

 

5.4 Toelichting op de resultatenrekening over 2018 

 

Baten 

Subsidies 

De Rijksuniversiteit Groningen heeft de rechtswinkel €2000,00 subsidie verleend voor het jaar 2017 en 

het jaar 2018. Het Wijkpanel Vlietzone heeft de rechtswinkel een subsidie van €600,00 toegekend. De 

aangevraagde subsidies bij de in 2018 aangeschreven fondsen zijn in 2019 toegekend en zullen daarom 

in de boeken van 2019 worden opgenomen. 

 

Lasten 

Algemene kosten 

De algemene kosten bestaan uit kosten gemaakt voor promotiematerialen, thema-avonden, nieuwe 

batterijen voor de deurbel, reparatie van de cilinder van het slot van de bedrijfsruimte, een nieuwe 

sleutel van de bedrijfsruimte, een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel, 

kantoorartikelen en een presentje voor de medewerkers voor Sinterklaas. 

Huur bedrijfsruimte 

Stichting Rechtswinkel Leeuwarden betaalt voor het gebruik van de bedrijfsruimte een maandelijkse 

vergoeding aan Stichting Huurdersplatform Nieuw Elan. 

Telefoon- en internetkosten 

De telefoonkosten bestaan uit abonnementskosten. De internetkosten bestaan uit de kosten voor 

hosting van de website en de e-mailaccounts. 
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Afschrijving inventaris 

Het gaat hierbij om de afschrijving van de twee laptops. 

 


