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Beleidsplan 2018

INLEIDING
Voor u ligt het beleidsplan voor 2018 van Stichting Volharding. Deze stichting is opgericht op
10 september 2003 en gevestigd in Dirksland. Conform de statuten dient er een beleidsplan
te worden opgesteld en periodiek te worden geactualiseerd. Dit beleidsplan is tevens
noodzakelijk voor het behouden van de status van Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).
Het beleidsplan geeft inzicht in:
 de doelstelling van de stichting (paragraaf 1)
 de werkzaamheden van de stichting (paragraaf 2 + 3)
 de beleidsvoornemens voor het aankomende jaar (paragraaf 4)
 de manier waarop de stichting geld werft (paragraaf 5)
 het beheer en besteding van het vermogen van de stichting (paragraaf 6)
 het functioneren van het bestuur (paragraaf 7)
Eind 2018 wordt dit beleidsplan geactualiseerd.
Namens het bestuur,
Ans Blok-Verwoerd
Gerrit Blonk
Matthijs Guijt
Dick den Hertog (voorzitter)
Gertjan Spijk
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1. DOELSTELLING VAN STICHTING VOLHARDING
Stichting Volharding houdt zich bezig met de verspreiding van Bijbels en christelijke lectuur
op Nederlandse politiebureaus met cellencomplexen, op rechtbanken en in justitiële
inrichtingen (Penitentiaire Inrichtingen (P.I.’s), Forensisch Psychiatrische Centra (FPC’s),
Forensisch Psychiatrische Klinieken (FPK’s), jeugdinrichtingen en detentiecentra). Het is onze
missie om arrestanten en gedetineerden in Nederland en België in contact te brengen met
het bevrijdende Evangelie van Gods liefde en genade.
De twee speerpunten van de activiteiten van Stichting Volharding zijn:
a. Het verspreiden van Bijbels (in verschillende talen en vertalingen) en christelijke
lectuur op Nederlandse politiebureaus met cellencomplexen, op rechtbanken en in
justitiële inrichtingen (P.I.’s, FPC’s, FPK’s, jeugdinrichtingen en detentiecentra).
a. Het leveren van een bijdrage aan protestantse samenkomsten in Belgische
strafinrichtingen en FPC’s, door onze muziekgroepen, het beschikbaar stellen van
Bijbels en christelijke lectuur en het financieel ondersteunen van protestantse
aalmoezeniers.
Om deze doelstelling te verwezenlijken investeert Stichting Volharding nadrukkelijk in het
onderhouden en uitbreiden van haar relatie met leidinggevenden en personeel op de
cellencomplexen en binnen de justitiële inrichtingen.
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2. WERKZAAMHEDEN VAN STICHTING VOLHARDING
Sinds haar oprichting in 2003 probeert Stichting Volharding praktisch uitvoering te geven aan
haar doelstelling: arrestanten en gedetineerden in aanraking brengen met het bevrijdende
Evangelie van Gods liefde en genade. Stichting Volharding is sinds 2003 actief in Nederland
en België. In 2017 vinden er een aantal veranderingen plaats rondom de stichting: het tot
dan toe kosteloos gebruikte kantoor (Dukdalf) wordt verlaten en vervangen door het huidige
(eveneens kosteloos te gebruiken) kantoor aan de Oost Havendijk. Ook neemt het bestuur
afscheid van haar secretaresse, die tot 1 januari 2018 betaald werd door Willem den Hertog.
Eén en ander leidde tot een herverdeling van de bestuurstaken en het zoeken van nieuwe
bestuursleden/vrijwilligers. Dit temeer daar bestuurslid Martijn Goedegebuur begin 2018
zijn bestuurstaken neerlegt.
In 2017 heeft Stichting Volharding gewerkt aan het uitbreiden van haar netwerk met andere
stichtingen, die (deels) dezelfde doelstelling hebben. Zo waren er contacten met Stichting
Pro Deo, Gevangenenzorg Nederland, Bijbelvereniging, GBS, Ark Mission, City Bibles, Kerken
met Stip, Stichting De Goede Aarde, Stichting Waarom nou ik? en Doing His Time Prison
Ministry
Nederland
In Nederland verspreidt Stichting Volharding Bijbels en christelijke lectuur op Nederlandse
politiebureaus met cellencomplexen, waarbij er indien mogelijk ook pastorale gesprekken
gevoerd worden met de arrestanten. Sinds 2016 heeft Stichting Volharding op zo’n dertig
cellencomplexen een boekenkast of -kar staan, gevuld met Bijbels en christelijke lectuur in
veel verschillende talen. De contacten met deze cellencomplexen worden onderhouden
door zogenaamde veldwerkers, vrijwilligers die het personeel op de cellencomplexen
motiveren in het uitdelen van de Bijbels en boeken, maar ook zorgen voor het bijvullen en
netjes houden van de boekenkast of -kar. De Bijbels en boeken die worden verspreid mogen
gratis worden meegenomen door de arrestanten. Ook worden er Bijbels en boeken
verspreid in een aantal jeugdinrichtingen.
Ook ontvouwt zich sinds 2016 een nieuw werkterrein voor Stichting Volharding: via
bestaande contacten met politiebureaus en P.I.’s ontstaan geregeld mogelijkheden voor de
verspreiding van Bijbels en boeken op FPC’s, rechtbanken en detentiecentra (voor
vreemdelingen). Het bestuur van Stichting Volharding zag zich, vanwege de groeiende
activiteiten in Nederland, genoodzaakt een parttime werknemer in dienst te nemen.
Per 1 september 2016 is Matthijs Guijt voor één dag per week benoemd, hij is belast met de
coördinatie van het veldwerk en de fondswerving.
België
In België ondersteunt Stichting Volharding, samen met de Zeeuwse stichting Pro Deo,
protestantse samenkomsten en gevangenispastoraat in een aantal Belgische
strafinrichtingen en FPC’s. Dit gebeurt door het organiseren van groepen vrijwilligers
(muziekgroepen, bestaande uit zangers en muzikanten) die hun bijdrage leveren aan de
protestantse diensten.
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BEREIKTE RESULTATEN
Op 31 december 2017 heeft Stichting Volharding een ingang op de onderstaande
Nederlandse politiebureaus met cellencomplexen, rechtbanken, jeugdinrichtingen en
detentiecentra. Dit houdt in dat Stichting Volharding hier boekenkasten met Bijbels en
christelijke lectuur mag plaatsen, welke door de arrestantenverzorgers kunnen worden
verspreid onder of aangeboden aan arrestanten. Op sommige locaties mogen veldwerkers
ook zelf de cellen langs om Bijbels en boeken uit te delen.
Politiebureaus met cellencomplexen
Alkmaar
Den Haag
Almere
Den Helder
Amsterdam NW (Osdorp)
Deventer (nog in te richten)
Amsterdam ZO (Bijlmer)
Doetinchem
Amsterdam-Centrum
Dordrecht
Apeldoorn
Gouda
Arnhem
Groningen
Assen
Ede
Borne
Haarlem
Breda
Hoorn
Capelle aan den IJssel
Houten

Leeuwarden
Leiden
Nijmegen
Rotterdam-Doelwater
Rotterdam-West
Rotterdam-Zuid
Spijkenisse
Tiel
Tilburg
Zaandijk
Zwolle

Rechtbanken en jeugdinrichtingen
Jeugdinrichtingen
Rechtbanken

Forensisch Centrum Teylingereind, Sassenheim
Jeugdzorgorganisatie Intermetzo, Eefde
Behandelcentrum Schakenbosch, Leidschendam
Arnhem
Middelburg (nog in te richten)
Assen
Zutphen
Breda
Zwolle
Haarlem

Structureel en/of incidenteel ontvangen we aanvragen voor lectuur en Bijbels vanuit
verschillende P.I’s, FPK’s/FPC’s. In 2017 leverden we Bijbels en boeken aan:
PI Almelo
PI Almere
PI Alphen aan de Rijn
PI Dordrecht
PI Heerhugowaard
PI Krimpen aan de IJssel
PI Rotterdam De Schie
PI Zwolle

Almere ( FPC Oostvaarderskliniek)
Assen (FPK GGZ)
Balkbrug (CTP Veldzicht)
Groningen (FPC dr. S. van Mesdag)
Utrecht (Pieter Baan Centrum)
Amersfoort (Van der Hoeven kliniek)

Detentiecentra

Detentiecentrum Rotterdam
Uitzet- en detentiecentrum Schiphol
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Daarnaast ondersteunt Stichting Volharding op 31 december 2017 de protestantse
samenkomsten in de onderstaande Belgische strafinrichtingen en FPC’s met muziekgroepen,
Bijbel- en lectuurverspreiding en financiële ondersteuning van protestantse aalmoezeniers.
Locatie
Merksplas

Tijdstip
Zondag
10.00 –
11.30u

Frequentie Kartrekker
2x per
Volharding 1
maand
Emile Koole
Volharding 2
Gerrit Blonk,
Roland v. Rossum
Volharding 3
Pieter Kieviet,
Mariëlle Jelier
Wortel
Maandag
1x per
Wortel 1
18.30 –
maand
Cees Blokland
19.30u
Wortel 2
Stephan Kieviet
Hoogstraten Donderdag 1x per
Gerrit Blonk
19.00 –
maand
(ad interim)
20.00u

Aalmoezenier
Kees Bezemer
Co v/d Ende
Martijn Zandee
Jaco Hakkenberg

Michel Vaders

Co v/d Ende
Kees Bezemer

In het FPC van Gent gaan maandelijks enkele bezoekbroeders namens Stichting
Volharding/Pro Deo op bezoek bij gedetineerden die voorheen in Merkplas zaten; sinds
medio 2017 ondersteunt Stichting Volharding in het FPC van Gent geen protestantse
diensten meer (deze waren geannuleerd; sinds eind 2017 worden er wel weer oecumenische
diensten georganiseerd in het FPC).
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3. BELEIDSVOORNEMENS VOOR 2018
Voor 2018 heeft het bestuur de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:
1. Verstevigen en waar mogelijk uitbreiden van de contacten met
politiecellencomplexen, rechtbanken, PI’s en andere penitentiaire inrichtingen in
Nederland om Bijbel- en boekverspreiding te bevorderen;
2. Verstevigen en waar mogelijk uitbreiden van de contacten met Belgische
gevangenissen en onze partnerorganisatie aldaar, Pro Deo;
3. Zoeken en vinden van nieuwe bronnen voor fondswerving door sponsoring
(bedrijven), collecten en presentaties (kerkelijke gemeenten) en sponsoracties;
4. Verstevigen en waar mogelijk uitbreiden van de contacten met andere stichtingen en
organisaties waarmee we onze doelstelling (gedeeltelijk) delen;
5. Onderzoeken van mogelijkheden tot opzetten van een netwerk om ‘geestelijke
nazorg’ te kunnen bieden aan ex-arrestanten met behulp van partnerorganisaties
door middel van faciliteiten via de website/stickers in de boeken;
6. Onderzoeken en waar mogelijk begeleiden van de vertaling van het gevangenisbijbelstudieboek Doing His Time (Engels >> Nederlands).
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4. MANIER WAAROP STICHTING VOLHARDING GELD VERWERFT
Rekening houdend met de toenemende activiteiten van Stichting Volharding zullen de
kosten voor de aanschaf van Bijbels en christelijke lectuur, evenals de kosten voor de
ondersteuning van protestantse aalmoezeniers/geestelijk verzorgers de komende jaren
stijgen. De totale geraamde uitgaven voor 2018 bedragen €64.000,-.
Om deze uitgaven te bekostigen, werft Stichting Volharding geld via donateurs, die eenmalig
of periodiek een bijdrage leveren. Hierbij is informatievoorziening via de website en de
nieuwsbrieven een belangrijk middel. Daarnaast benadert Stichting Volharding kerkelijke
gemeenten en stichtingen/fondsen met de vraag om financiële ondersteuning, waarbij ze in
toenemende mate gebruik wil maken van voorlichtingsavonden en het verzorgen van
presentaties over haar activiteiten. Ten slotte denkt Stichting Volharding na over manieren
van fondsenwerving bij het bedrijfsleven door middel van sponsoring en door het
organiseren van aansprekende acties.
Stichting Volharding staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunnen giften voor
Stichting Volharding van de belasting worden afgetrokken. Het fiscaal
nummer ANBI is: 812474314.
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5. BEHEER EN BESTEDING VAN HET VERMOGEN
De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling
van Stichting Volharding. Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31
december) wordt door het bestuur de boeken van Stichting Volharding afgesloten. Daaruit
wordt een jaaroverzicht, een balans van baten en lasten over het betreffende boekjaar,
opgesteld. Na bespreking en goedkeuring in de eerste bestuursvergadering na afloop van het
betreffende boekjaar wordt het jaaroverzicht door de bestuursvoorzitter en de
penningmeester ondertekend. In een vergadering voor de afloop van het boekjaar stelt het
bestuur een begroting van baten en lasten voor het volgende boekjaar vast. Voordat het
bestuur het financiële verslag goedkeurt, zal door twee bestuursleden – niet zijnde de
penningmeester kascontrole plaatsvinden.
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6. BESTUUR
Het bestuur van Stichting Volharding bestaat uit zes leden. Haar werkzaamheden bestaan
onder meer uit:








Ten minste drie vergaderingen per jaar. Daarnaast houden de bestuursleden elkaar
tussentijds (via de mail) op de hoogte van relevante ontwikkelingen.
Het aansturen en motiveren van veldwerkers en de vrijwilligers.
Het promoten van de doelstelling van Stichting Volharding in zo breed mogelijke
kring.
Geldwerving om de doelstelling van Stichting Volharding te kunnen realiseren.
Contact leggen en onderhouden met andere stichtingen en instellingen die
werkzaam zijn binnen het doelstellingengebied van Stichting Volharding.
Het informeren van achterban (kerken, donateurs, belangstellenden) door middel
van nieuwsbrieven.
Het organiseren van een jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst voor alle betrokkenen bij
Stichting Volharding.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarna ze volgens een
vooraf vastgesteld verkiezingsrooster opnieuw benoembaar zijn. Alle werkzaamheden die
door bestuursleden worden verricht, worden zonder beloning uitgevoerd. Wel hebben
bestuursleden recht op vergoeding van de kosten die ze ten behoeve van de stichting
hebben gemaakt.
Per 1 januari 2018 is de taakverdeling als volgt geregeld:
Dick den Hertog: bestuursvoorzitter
Ans Blok: België-coördinator
Gerrit Blonk: magazijnbeheer, tweede voorzitter
Matthijs Guijt: PR/nieuwsbrief, secretaris (ad interim)
Gertjan Spijk: penningmeester
Vacature (Martijn Goedegebuur stapte januari 2018 op)
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