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INLEIDING
In dit beleidsplan legt de Stichting Vrijwillige Hulpverlening aan gedetineerden en ex-gedetineerden (‘de
Stichting’) haar beleidsvoornemens voor de periode 2013–2015 neer. Het door de Stichting in deze
periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van de ontwikkelingen in de regelgeving, maatschappelijke
ontwikkelingen en het aan haar ter beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de
Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het beleid is hiermee feitelijk
dynamisch.
Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar
statutaire doelstelling. Deze doelstellingen luiden:
1. Het behartigen van de belangen van hen die op enigerlei wijze in aanraking zijn of zijn geweest
met Justitie. Dit komt neer op het bezoeken van gedetineerden door de vrijwillig(ster)s,
hulpverlening door stafleden in Huizen van Bewaring of Gevangenissen en daarbuiten aan exgedetineerden. Hierbij denken wij aan het bieden van praktische hulp bij huisvesting, financiën,
werk en studie, het geven van voorlichting en informatie.
2. Het op gang brengen van en meewerken aan processen in de samenleving die de verbetering van
de hulpverlening aan en de positie van gedetineerden en ex-gedetineerden voor ogen staan.
Hierbij valt te denken aan het in stand houden en verbeteren van de rechtspositie van
gedetineerden, het bewerkstelligen van een mentaliteitsverandering binnen de samenleving, c.q.
het bestrijden van vooroordelen, door het geven van uitgebreide informatie en voorlichting. Ook
het signaleren van onrechtvaardigheden en het voeren van acties tegen misstanden in de
penitentiaire inrichtingen behoort tot de taken van de Stichting.
De Stichting is opgericht op 10 februari 1976. Sinds deze datum heeft zij zich intensief ingezet voor het
nastreven van haar statutaire doelstelling. In deze periode is aan honderden gedetineerden praktische
hulp geboden, voorlichting gegeven en belangen behartigt. Onder aanvoering van het bestuur is binnen
diverse gremia en media aandacht gevraagd voor de positie van (ex)gedetineerden.

WERKZAAMHEDEN
De doelstelling van de Stichting is verwoord onder de inleiding. De statutaire doelstelling en de feitelijke
werkzaamheden van de Stichting komen overeen. De Stichting is per 1 januari 2011 aangemerkt als
algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001, dossier 80 629.
Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit:
• Chris Gort, penningmeester
• Mr. Ruud Klein, secretaris
• Mr. Wim Valk, bestuurslid
• Drs. Alex Roomer, bestuurslid
• Vakature

ACTIVITEITEN
De activiteiten van de stichting zijn gericht op het ondersteunen van de gedetineerden en exgedetineerden met het oog op de resocialisatie van betrokkene. De activiteiten bestaan uit:
•

Het openstellen van ons kantoor. Ex-gedetineerden en gedetineerden kunnen altijd bij ons terecht
met allerlei vragen tijdens kantooruren. Dit kan telefonisch, maar ook door middel van een bezoek
aan ons pand.
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•

•
•
•

Het inschakelen van vrijwilligers bij de directe hulpverlening. Dit komt neer op het bezoeken van
gedetineerden, het doen van klussen en het bijstaan in allerlei praktische en schriftelijke
procedures, zowel in het gevangeniswezen als daarbuiten.
Het aanwijzen van lacunes met betrekking tot de problematiek van gedetineerden en exgedetineerden, alsmede het naar vermogen van de Stichting invullen van de leemtes.
Het onderhouden van contacten met diverse instellingen en groeperingen die werkzaam zijn op
het gebied van strafrechtspleging.
Het geven van voorlichting en informatie aan belangstellende derden.

Naast bovenstaande activiteiten zijn concrete activiteiten die de stichting de komende periode verder wil
uitbreiden c.q. wil ontplooien
• Het starten van een maatjesproject ter ondersteuning van het resocialisatieproces van de
(ex)gedetineerde;
• Het bieden van noodhulp aan gedetineerden en ex-gedetineerden;
• Vergroten van het niveau van informatieoverdracht door de vrijwilligers middels het actief
investeren in en organiseren van deskundigheid.
Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, zal de Stichting proberen fondsen te werven.

WERVING VAN GELDEN
De Stichting wordt gevormd door haar bestuur, vrijwilligers, coördinator en staf en is grotendeels
afhankelijk van hun inzet. De werkzaamheden worden met uitzondering van de coördinator en
ondersteuner onbezoldigd verricht.
Naast incidentele inkomende giften ontvangt de Stichting vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie
een subsidie in het kader van de regeling voor Vrijwilligersorganisaties. De Stichting probeert door middel
van het vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting, aanspreken van persoonlijke- en zakelijke
contacten, het actief aanschrijven van partijen en fondsen de benodigde financiën voor het nastreven van
haar doelstelling te verwerven. De verkrijging van donaties bepaalt in hoeverre de Stichting haar
doelstelling feitelijk kan nastreven.
Naast de optie van donaties van vaste donateurs hoopt de Stichting in de toekomst meer structurele en/of
incidentele donaties aan te trekken.
Om dit te bewerkstellingen heeft de Stichting deze status van algemeen nut beogende instellingen
verworven. Met deze status kan zij vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is het hierdoor voor
de donateurs onder voorwaarden mogelijk de donatie fiscaal gefaciliteerd plaats te laten vinden. Indien de
Stichting een bedrijf of een natuurlijk persoon bereid vindt om een aanzienlijke schenking te doen aan de
Stichting, is de Stichting bereid fiscaal advies in te winnen om ten behoeve van de betreffende donateur
tot een fiscaal gefaciliteerde vormgeving te komen.

BEHEER VAN GELDEN
Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo min
mogelijk vertraging). De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als
bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel, reisdeclaraties en
overige onkostendeclaraties. Veelal worden de kosten van reizen etc. door het bestuur voor eigen
rekening genomen. Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij
betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar
waarin zij door de Stichting worden ontvangen.
Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen
renten uit hoofde van uitstaande banksaldi.
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BESTEDING VAN GELDEN
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door genoemde subsidie, giften, legaten, hetgeen door
erfstelling verkregen wordt alsmede door andere baten. De gelden van de Stichting worden volledig
aangewend ter nastreving van haar doelstelling. Voor zover de Stichting haar vermogen niet direct
aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal zijn dit vermogen beleggen in defensieve fondsen.
De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor hun
diensten.
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