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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 2020 tot en met 31 december 2020.
Bestuur
De stichting kent dit verslagjaar een bestuur dat bestaat uit vier bestuurders:
-

de heer W.J. Plantinga, voorzitter
de heer D. Renkema, secretaris
mevrouw L. Los – Sebens, penningmeester (in functie sinds 23 november 2020)
mevrouw I.O.C. van der Zee-Kooijman, lid

De bestuursleden zijn onbezoldigd in functie. De heer D. Renkema is per 23 november
2020 afgetreden als penningmeester maar blijft lid van het bestuur in de functie van
secretaris. Per 23 november 2020 is mevrouw L. Los – Sebens toegetreden tot het
bestuur als penningmeester.
Naast de bestuursleden is Maaike Broeksema gedurende dit verslagjaar als 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 61 actieve vrijwilligers die zich bezighouden met de uitvoering van
verschillende activiteiten.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Hiernavolgend een overzicht van de baten en lasten 2020.

BATEN
giften van particulieren niet – geoormerkt
giften kerken niet – geoormerkt
giften in verband met bloemenproject
subsidie Ministerie van Justitie

265,52
5777,10
990
11281

Totale baten

18313,62

LASTEN
Alpha cursus
website doorlopende kosten
individ. Hulp
vergoeding pastor
kosten ivm activiteiten voor gedetineerden
kosten ivm fondsenwerving
algemene kosten
attenties vrijwilligers
Kosten bloemen tbv bloemenproject
Reiskosten
Telefoonkosten
Bankkosten
Afschrijvingkosten video apparatuur

151,38
272,25
60,58
6000
379,24
1090,71
181
92,55
1538,80
679,95
130,83
134,40
102,79

Totale lasten

10814,48

TOELICHTING OP BATEN EN LASTEN
BATEN
Ten gevolge van de coronacrisis bleven met name de giften van kerken in 2020 achter in
vergelijking met het voorgaande jaar. Aangezien er ten gevolge van de diverse
lockdowns ook minder activiteiten konden worden ontplooid, vielen diverse
kostenposten dit jaar echter ook lager uit.
giften van particulieren niet – geoormerkt

265,52

Van diverse particulieren is in 2020 een gift ontvangen.
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giften kerken niet – geoormerkt
Het betreft hier de giften van kerken waarbij de betreffende kerk niet een specifieke
bestemming voor de gift heeft genoemd.
De Hoofdhof PKN Berkum
VEZ
Zomercollecte diverse kerken
CGK Zwolle
Baptisten Apeldoorn
GKV Zwolle Zuid Koningskerk
GKV Berkum
NGK II
Evangelisch Lutherse Kerk
Leger des Heils
GKV Zwolle Noord

350
1500
142
655,91
113,50
879,21
319,77
23,03
150
450
843,68

Totaal

5777,10

Ten gevolge van de Coronacrisis zijn de collecteopbrengsten van de kerken ten behoeve
van DSG in 2020 fors lager dan in 2019, terwijl we voor dit jaar als doelstelling hadden
om meer giften van kerken te krijgen. We hebben in maart 2020 alle Zwolse kerken
aangeschreven met het verzoek tot een structurele gift, ten gevolge van de lockdown in
de respons vanuit de kerken maar zeer minimaal geweest. We hebben het voornemen
om ons verzoek in 2021 te gaan herhalen.
giften in verband met bloemenproject
Iedere zondag worden de bloemen verzorgd voor de drie kerkdiensten in de PI. Kerken
zijn uitgenodigd om deze bloemen te financieren, ter versterking van de band van de
kerk ‘buiten’ de muren met de kerk ‘binnen’ de muren.
PKN Wolvega
CGK Zwolle
Particuliere gift
Ontvangen in 2019 voor 2020 (overlopende passiva bloemengift)

120
120
30
720

In 2019 waren de inkomsten ter zake het bloemenproject € 720 groter dan de kosten.
De gevende partijen hebben in 2019 niet aangegeven voor welk jaar de bloemengift
bedoeld was, reden waarom de voormelde € 720 in de jaarrekening van 2019 is
beschouwd als zijnde een bloemengift voor 2020 (overlopende passiva bloemengift).
Totaal giften ivm bloemenproject

990
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subsidie Ministerie van Justitie

11281

Dit betreft een door het Ministerie van Justitie toegekende subsidie in relatie tot het
Subsidiekader 2020.

LASTEN
Alpha cursus

151,38

In 2020 zijn in de PI Zwolle diverse Alphacursussen georganiseerd voor gedetineerden.
Deze post betreft de hiermee gepaard gaande kosten, zoals cursusmateriaal.
Website doorlopende kosten

272,25

kosten in verband met hosting, instandhouden domeinnaam en een CMS –
servicecontract.
Individuele hulp

60,58

Dit betreft diverse hulpverzoeken van gedetineerden en reïntegrerende exgedetineerden, met name kledingverzoeken.
Vergoeding coördinator / pastor

6000

Dit betreft de vergoeding die aan de pastor / coördinator is betaald op grond van een
met haar gesloten overeenkomst van opdracht op basis waarvan zij gemiddeld 20 uren
dagen per week coördinerende en pastorale werkzaamheden verricht voor en ten bate
van gedetineerden en ex-gedetineerden.
Kosten ivm activiteiten voor gedetineerden

379,24

Dit betreft met name kosten in verband met een zangworkshop voor gedetineerden,
kosten project “pappa leest voor” en kosten van CD’s met muziek voor gedetineerden.
Deze CD’s zijn als attentie / steun verstrekt tijdens de eerste lockdown, alsmede vlak
voor kerst.
Kosten fondsenwerving

1090,71

Een extern bureau is dit jaar ingeschakeld om ons te adviseren over een plan van aanpak
voor fondsenwerving. Voorts betreft dit portikosten van een brievenactie waarmee we
alle Zwolse kerken hebben benaderd, alsmede drukkosten folder.
Algemene kosten

181

Dit betreft diverse kosten, oa vergaderkosten.
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Attenties vrijwilligers

92,55

Dit betreft attenties in verband met afscheid en ziekte van vrijwilligers (bloemen).
Reiskosten

679,95

Dit betreft reiskosten in verband met hulpverzoeken van (ex)-gedetineerden en diverse
activiteiten van de diaconaal pastor.
Telefoonkosten

130,83

Kosten in verband met een telefoonabonnement van DSG.
Kosten bloemen tbv bloemenproject

1538,80

Iedere zondag worden de bloemen verzorgd voor de drie kerkdiensten in de PI. Kerken
zijn uitgenodigd om deze bloemen te financieren, ter versterking van de band van de
kerk ‘buiten’ de muren met de kerk ‘binnen’. Zie ook onder “baten” waar de giften ten
bate van dit project worden benoemd. In verband met de diverse lockdowns zijn er dit
jaar minder bloemen ingekocht dan verwacht.
Bankkosten

134,40

Dit betreft de kosten voor het aanhouden van een bankrekening met
telebankiermogelijkheid.
Afschrijvingkosten video apparatuur

102,79

DSG heeft in 2018 een videocamera aangeschaft. Deze camera wordt in vijf jaren
afgeschreven.

RESULTAAT 2020 EN BESTEMMING
Resultaat 2020

7499,14

Het bestuur besluit om het voormelde resultaat toe te voegen aan de
Continuïteitsreserve.
Toelichting: om continuïteit in het werk van de stichting te waarborgen, is het van groot
belang dat de continuïteit in het werk van de diaconaal pastor / coördinator zo veel
mogelijk wordt gewaarborgd. Met de uitvoering van deze taken zijn meerdere dagen per
week gemoeid. Naar het oordeel van het bestuur vraagt dit dat op deze functie een
betaalde medewerker wordt ingezet voor een omvang van 20 uren per week. DSG streeft
ernaar om daarvoor in de komende jaren de financiële dekking te krijgen.
7

Uitgaande van continuering van de huidige werkzaamheden en het aannemen van een
medewerker voor 20 uren per week, zullen de jaarlijkse kosten van de Stichting stijgen
naar – ingeschat - € 40.000 tot € 50.000 per jaar. Om financiële tegenvallers op te
kunnen vangen, streeft de Stichting ernaar om de komende jaren een
continuïteitsreserve op te bouwen van 1,5 maal het ingeschatte kostenniveau.

BALANSPOSITIE
Hiernavolgend inzicht in de balanspositie van DSG Zwolle op 1 januari 2020 en 31
december 2020.

ACTIVA
01/01/2020

31/12/2020

ABN 063
Videoapparatuur1

22800,96
308,37

29682,89
205,58

Totaal activa

23109,33

29888,47

01/01/2020

31/12/2020

Algemene Reserve
Continuïteitsreserve
Overlopende passiva bloemengift2
Resultaat 2020 (naar Cont. Reserve)

11065,40
11323,93
720

11065,40
11323,93
0
7499,14

Totaal passiva

23109,33

29888,47

PASSIVA

De videocamera is aangeschaft voor € 513,95 in 2018, gedurende vijf jaren zal ieder jaar € 102,79
worden afgeschreven.
2 Zie voor verantwoording van deze balanspost onder “baten” het kopje “giften kerken in verband met
bloemenproject”.
1
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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.
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