Stichting Bezoekgroep
Vreemdelingengevangenissen
Amsterdam en omstreken

Verslag bestuursvergadering Stichting Bezoekgroep Vreemdelingengevangenissen Amsterdam e.o.
Datum: 23 november 2020
Aanwezig: Frans Zoer (voorzitter), Jolanda Rasch (penningmeester), Paul Boersma (secretaris /
notulist)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Het bestuur overweegt om zijn financiële middelen te schenken aan verwante organisaties en
vervolgens de Stichting op te heffen. Enkele overwegingen zijn:
1. Sluiting van het Detentiecentrum Schiphol waardoor bezoeken van gedetineerde
asielzoekers niet meer mogelijk is.
2. Al langere tijd en naar verwachting nog lange tijd is er geen mogelijkheid om de
opvanglocatie voor ongedocumenteerden in de Derkinderenstraat te bezoeken.
3. Veel deelnemers aan de Bezoekgroep zijn gestopt met bezoekwerk en nieuwe personen
(veelal expats) zijn zonder structuur niet blijvend verbonden aan de Stichting.
4. Voor toekomstige bezoeken is veel minder geld nodig dan voor het bezoekwerk in het
Detentiecentrum.
5. De gewijzigde doelgroep vereist wijziging van de statuten. In de groepsvergadering op 4
februari 2020 is geconcludeerd dat de missie noch de meerwaarde helder is; ook is nog niet
te zeggen of bezoekwerk in deze vorm (ook post‐corona) toekomst heeft.
6. De financiële middelen van de Bezoekgroep (thans nog ongeveer 15.000 euro) kunnen een
bestemming krijgen door verwante organisaties donaties te doen.
Het bestuur heeft voor het laatste punt suggesties gevraagd aan de deelnemers van de Bezoekgroep
die ook al bezoeken brachten in het Detentiecentrum Schiphol en die recent nog steeds de BBB
bezochten. Daarop hebben verschillende deelnemers gereageerd. Frans heeft een overzicht gemaakt
van deze organisaties en ter vergadering volgen nog enkele voorstellen:
‐ Platform vluchtelingen Haarlemmermeer
‐ Kringloop Rijswijk
‐ Vrouwen tegen uitzetting (info van Marjan Sax)
‐ Meldpunt Vreemdelingen detentie (onderdeel van het LOS)
‐ ASKV (o.a. praktijkcursussen en taallessen ongedocumenteerden)
‐ Harriët Tubmanhuis
‐ Wereldhuis
‐ Team straatsignalering

‐
‐
‐
‐
‐

Dominicus taalgroep (nu minder uitgaven in coronatijd)
Team kerkbed (doen niet aan fondswerving)
Boost
Noëlhuis (krijgt al veel geld – heeft zelf een gift gedaan aan Tubmanhuis)
Kleiklooster

Paul stelt aanvankelijk voor om als Stichting een fonds te vormen en verwante organisaties de
gelegenheid te geven een aanvraag in te dienen voor steun voor projecten. Echter, de Stichting is
niet vermogend genoeg om zich om te vormen tot een fonds. Vooral Jolanda wil graag voor eind van
het jaar 2020 het geld van de Stichting wegschenken en de Stichting opheffen.
Het bestuur formuleert op voorstel van Jolanda enkele criteria om tot een toewijzing van gelden te
komen
1. Het doel van de organisatie moet te relateren zijn aan inzet voor ongedocumenteerden
2. Heeft de organisatie een relatie met de Bezoekgroep?
3. Is de organisatie behoeftig?
4. Het te geven bedrag moet passen bij de omvang van de organisatie.
Alle organisaties worden getoetst aan deze criteria. Het bestuur komt tot de volgende selectie met
de daarbij te doneren bedragen.
‐ Meldpunt Vreemdelingendetentie ‐ € 2.500
‐ Harriët Tubman Huis ‐ € 2.500
‐ Wereldhuis ‐ € 2.500
‐ Team Straatsignalering ‐ € 2.500
‐ Kleiklooster ‐ € 1.500
‐ ASKV ‐ € 1.000
‐ VTU – Vrouwen tegen uitzetting ‐ € 500
Drie organisaties die niet direct behoeftig zijn, krijgen een bescheiden donatie, vooral als teken van
steun.
‐ Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer ‐ € 300
‐ BOOST ‐ € 300
‐ Dominicus taalgroep ‐ € 300
Besloten wordt nog om 100 euro te betalen aan Stichting LOS ter vooruitbetaling van de
tweewekelijkse LOS‐Nieuwsbrief, die in 2021 nog aan de actieve deelnemers zal worden
toegezonden via Frans.
Het bestuur heeft na het doen van bovengenoemde donaties nog een 900 euro tot zijn beschikking.
Dat bedrag zal worden overgemaakt naar de privérekening van de voorzitter, Frans Zoer. Met dat
bedrag kunnen in de komende tijd nog kleine uitgaven worden betaald: onder andere uitgaven
inzake activiteiten door deelnemers van de Bezoekgroep met betrekking tot ongedocumenteerden,
zoals voortzetting van bezoek aan de Derkinderenstraat of soortgelijke locaties in de stad. Tevens
kan, zo besluit het bestuur, daarmee een afsluitend samenzijn van alle bij de Stichting betrokken
personen worden gefinancierd.

De drie bestuursleden zijn tevreden met de constructieve wijze waarop zij gezamenlijk tot deze
toewijzingen hebben kunnen besluiten.
Tevens besluit in lijn daarmee het bestuur unaniem de Stichting te ontbinden. De ontbinding treedt
in per 23 november 2020. Er gaat nu een periode van vereffening in. De stichting gaat ‘in liquidatie’.
Er is gezamenlijk besloten op welke wijze de vereffening plaatsvindt. De stichting heeft een batig
saldo.
Jolanda zal de betalingen verrichten nadat Frans haar de adressen en bankgegevens heeft
aangereikt. Paul zal de organisaties informeren over de beslissing van het bestuur met betrekking tot
de donaties. De deelnemers van de Bezoekgroep zullen hiervan eveneens bericht krijgen (de
verantwoording van de vereffening).
Jolanda zal de opheffing doorgeven aan de Kamer van Koophandel. Zij zal als vereffenaar optreden.
Bij opheffing zal dit verslag (notulen) worden meegestuurd waarin vermeld staat dat tot de
ontbinding is besloten. Ook zal zij optreden als bewaarder van boeken en bescheiden.
De website, waarop ook dit verslag zal worden geplaatst en waarvoor reeds is betaald, kan
vooralsnog tot oktober 2021 blijven bestaan – om daarna gesloten te worden. Frans zal daartoe de
nodige stappen zetten.
Aldus besloten op 23 november ten huize van de notulist, Leeuwerikstraat 10 in Badhoevedorp.
Voorzitter, Frans Zoer
Secretaris, Paul Boersma
Penningmeester, Jolanda Rasch

