Stichting Bezoekgroep Vreemdelingengevangenissen Amsterdam e.o.
RSIN: 820588611
KvK: 34332370
Postadres: Haringvliet 50, 2134 XB Hoofddorp
Rekeningnummer: NL84 INGB 0008 1182 81
Het bestuur van de stichting bestaat uit: Paul Boersma, Jolanda Rasch, Frans Zoer. De
bestuurders ontvingen, net als de andere bezoekers, geen beloning voor hun werk.

Balans per 1 januari 2020

en

2021

ACTIVA
Vorderingen
Geldmiddelen
Totaal activa

0
17.695
17.695

0
909
909

PASSIVA
Schulden
Eigen vermogen
Totaal passiva

476
17.219
17.695

0
909
909

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Resultatenrekening 2020
BATEN
Donaties
Rente
Totaal baten
LASTEN
Bezoekavonden
Zakelijke kosten
Vrijwilligers‐ en bestuurskosten 394
Donatie graphic novel
Donaties t.b.v. div. organisaties
Totaal lasten
Saldo (baten – lasten )

0
0
17.003

329
182
1.004
14.400
16.309
694

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Toelichting:
De bezoeken die we sinds januari 2019 brachten aan de opvang van ongedocumenteerden in
de Derkinderenstraat kostten aanzienlijk minder dan voorheen aan het detentiecentrum: we
konden toe met minder dan 15 %. We hebben geen fondsen meer geworven, een deel van
de voorgeschoten subsidie van het ministerie terugbetaald, en een bijdrage geleverd aan de
totstandkoming van het boek van Haitham over zijn ervaringen in detentie. In 2020 werd ons
bezoek vanwege corona in maart stopgezet. In de zomer hebben we het boek van Haitham
aangeschaft en opgestuurd aan 45 (vroegere) deelnemers van de Bezoekgroep. Het verslag

van de ontbindingsvergadering geeft details over de donaties aan diverse organisaties. Op 1
januari 2021 stond er nog € 909 op de rekening; na aftrek van bankkosten is het restant, €
893, overgemaakt naar Frans Zoer, om zoals besloten in de ontbindingsvergadering, een
reserve te hebben voor een reünie van deelnemers (post‐corona) en activiteiten van
deelnemers m.b.t. ongedocumenteerden, zoals voortzetting van bezoek aan de
Derkinderenstraat of soortgelijke locaties in de stad. ING heeft de bankrekening opgeheven.
De kascommissie bestaande uit Ton Schaar en Joke de Hoogh heeft op 6 januari de boeken
gecontroleerd en decharge verleend aan de penningmeester.
=====

