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ALGEMEEN
Oprichting en doelstelling
De Diaconale stichting gevangenenzorg Zwolle, ‘DSG Zwolle’, is opgericht bij notariële
akte d.d. 21 december 2016 bij notariskantoor H. Herweijer te Kampen.
De doelstelling van de stichting is als volgt omschreven:
De stichting stelt zich (met als inspiratiebron het Evangelie van Jezus Christus) als doel
het bieden van pastorale en diaconale zorg aan gedetineerden in de Penitentiaire
Inrichting Zwolle, alsmede aan hun families, teneinde hiermee zorg te dragen voor een
goed aanbod aan in- en nazorg voor (ex-)gedetineerden en hun families.
Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.
Bestuur
De stichting kent dit verslagjaar een bestuur dat bestaat uit drie bestuurders:
-

de heer W.J. Plantinga, voorzitter
de heer G.W. Tuinstra, secretaris/penningmeester
mevrouw I.O.C. van der Zee-Kooijman, lid

De bestuursleden zijn onbezoldigd in functie. Per 1 januari 2019 treedt de heer G.W.
Tuinstra uit het bestuur, per dezelfde datum zal de heer D. Renkema toetreden als
secretaris / penningmeester.
Naast de bestuursleden is Maaike Broeksema gedurende dit verslagjaar als onbezoldigd
diaconaal pastor werkzaam voor de stichting. Naast het pastorale werk is zij tevens
belast met organisatorisch werk en coördinatie van een contact met de vrijwilligers. De
stichting heeft daarnaast 19 actieve vrijwilligers die zich bezighouden met de uitvoering
van verschillende activiteiten.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN INCL TOELICHTING
Hiernavolgend een overzicht van de baten en lasten 2018. Aangezien er sprake is van
relatief geringe geldstromen, wordt volstaan met het geven van een toelichting middels
toelichtende noten.

BATEN

giften van particulieren individuele hulp gedetineerden1
giften van particulieren niet – geoormerkt
giften kerken niet – geoormerkt2
giften kerken - pappa leest voor3
subsidie Ministerie van Justitie4

330,00
10,00
737,95
500,00
7271,00

Totale baten

8848,95

LASTEN
Alpha cursus5

website doorlopende kosten6
ontwerpkosten eenmalig website7
individ. Hulp8
vrijwilligersvergoeding pastor9
kosten ivm kerkdiensten10
Telefoonkosten11
kosten bijeenkomst vrijwilligers12

54,01

262,17
907,50
442,65
1375,86
265,00
156,85
135,33

Dit betreft giften van particulieren met een specifieke bestemming: o.m. kleding voor gedetineerden en
bijdragen in andere kosten van gedetineerden en reïntegrerende ex-gedetineerden.
2 Dit betreft giften van kerken zonder specifieke bestemming. Dit jaar zijn giften ontvangen van de
Hervormde kerk te ’s-Heerenbroek (€ 404,50) alsmede van de Protestantse Gemeente Zwolle (€ 333,45).
3 Dit jaar is een gift ontvangen van de Parochiële Caritas Instelling van de RK-Kerk met als specifiek doel
de aanschaf van een videocamera voor het project “Pappa / Mamma leest voor”.
4 Dit betreft een door het Ministerie van Justitie toegekende subsidie in relatie tot het Subsidiekader 2018
Vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing. Subsidie is toegekend bij beschikking van 14 maart 2018.
5 Dit jaar is 4 maal een Alpha cursus in de PI georganiseerd, deze kosten zijn gemaakt voor aanschaf van
studiemateriaal voor gedetineerden.
6 Dit jaar is de website in de lucht gegaan, in verband met hosting, instandhouden domeinnaam en een
CMS – servicecontract brengt dit structurele kosten mee.
7 Dit jaar zijn er eenmalig kosten gemaakt voor het ontwerpen van de website.
8 Dit betreft diverse hulpverzoeken van gedetineerden en reïntegrerende ex-gedetineerden, waarbij de
bestemming is getoetst aan het doel van de stichting.
9 Aan de pastor die op vrijwillige basis verbonden is aan de stichting is binnen de fiscale grenzen een
vrijwilligersvergoeding toegekend voor haar werkzaamheden.
10 Voor de Pinksterdienst is op kosten van de DSG een gospelband ingehuurd.
11 Tot halverwege 2018 werden de telefoonkosten gedeclareerd, vanaf half 2018 heeft de stichting zelf een
telefoonabonnement afgesloten.
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Drukwerk en reclame13
Bankkosten14
Afschrijvingkosten video apparatuur15

180,25
126,00
102,79

Totale lasten

4008,41

RESULTAAT 2018 EN BESTEMMING
Resultaat 2018

4840,54

Het bestuur besluit om het voormelde resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

BALANSPOSITIE
Hiernavolgend inzicht in de balanspositie van DSG Zwolle op 1 januari 2018 en 31
december 2018. Aangezien er sprake is van relatief geringe geldstromen, wordt
volstaan met het geven van een toelichting middels toelichtende noten.

ACTIVA
1/1/2018

31/12/2018

ABN 063
Videoapparatuur16

6224,86

10774,24
411,16

Totaal activa

6224,86

11185,40

Dit jaar is eenmaal een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd voor de vrijwilligers.
Dit jaar zijn visitekaartjes besteld en is een logo ontworpen.
14 Dit betreft de structurele bankkosten.
15 DSG heeft een videocamera aangeschaft met een gift specifiek voor dat doel, zie noot 3. Deze camera zal
in vijf jaren worden afgeschreven.
16 Zie noot 3 en 15. De videocamera is aangeschaft voor € 513,95, gedurende vijf jaren zal ieder jaar €
102,79 worden afgeschreven, de eerste afschrijving vindt plaats in 2018.
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PASSIVA
1/1/2018

31/12/2018

Algemene Reserve
geoormerkte gift 201917

6224,86

11065,40
120,00

Totaal passiva

6224,86

11185,40

Mededeling omtrent het ontbreken van een accountantsverklaring
Op grond van artikel 2:396 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle
van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot
accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een accountantsverklaring.

Van de VEZ werd dit jaar € 120 als gift ontvangen, bestemd voor het in 2019 uit te voeren
bloemenproject waarbij de bloemen worden gefinancierd door de kerken die een gift doen.
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