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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 (verlengde) eerste boekjaar loopt van 21 december 2016 tot en met 31 december 2017.
Bestuur
De stichting kent 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. Naast de bestuursleden is Maaike Broeksema
als onbezoldigd diaconaal pastor werkzaam voor de stichting. De stichting heeft daarnaast
19 actieve vrijwilligers die zich bezighouden met de uitvoering van verschillende activiteiten.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Inventaris

€ 0,00

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Liquide middelen

€ 0,00
€ 6.224,86

Totaal activa

€ 6.224,86

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
KORTLOPENDE SCHULDEN
Belastingen en sociale premies

Totaal passiva

€ 6.224,86

€ 0,00
€ 6.224,86
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA
Hieronder zijn opgenomen:
VASTE ACTIVA
Inventaris
De Stichting heeft geen nog geen inventaris. Er zijn geen laptops, telefoons, printers of
overige middelen eigendom van DSG Zwolle.
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Er zijn op 31 december 2017 geen openstaande vorderingen.
Liquide middelen
Het boekjaar is op 31 december 2017 afgesloten met een positief saldo op de ABN AMRO
rekening van DSG Zwolle. Het saldo bedraagt € 6.224,86

PASSIVA
Hieronder zijn opgenomen:
EIGEN VERMOGEN
Het eigen vermogen van DSG Zwolle is gevormd door het overhevelen van de pot van het
gevangenispastoraat Zwolle, door bijdragen uit kerken en van particulieren en door subsidie
van het Ministerie van Justitie.
Het totale eigen vermogen bedraagt per 31 december 2017 een bedrag van € 6.224,86
KORTLOPENDE SCHULDEN
Er zijn op 31 december 2017 geen openstaande belastingen en/of sociale premies.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

BATEN
Beginsaldo gevangenispastoraat Zwolle
Bijdragen vanuit kerken
Bijdragen van particulieren
Bijdrage vanuit het Ministerie van Justitie

€ 929,93
€ 2.361,17
€ 201,00
€ 5.000,00

Totale baten

€ 8.492,10

LASTEN
Onkostenvergoeding vrijwilligers
Activiteiten
Bankkosten

€ 1.556,89
€ 605,75
€ 104,60

Totale lasten

€ 2.267,24

saldo per 31-12-2017

€ 6.224,86

De cijfers van 2017 hebben betrekking op de periode vanaf oprichting op
21-12-2016 tot 31-12-2017
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TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017
BATEN
Gevangenispastoraat Zwolle

€ 929,93

De inhoud van de hele bestaande pot
‘gevangenispastoraat Zwolle’ is overgeheveld
naar DSG Zwolle
Kerken
Giften
Totaal kerken

€ 2.361,17
€ 2.361,17

Enkele kerken hebben een gift en/of collecte aan
DSG Zwolle overgemaakt.
Justitie

Subsidie vanuit het Ministerie van Justitie
Totaal Justitie

€ 5.000,00
€ 5.000,00

Op grond van het subsidiekader 2017
vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing is op 24
mei 2017 door DJI aan DSG Zwolle subsidie
verleend voor de uitvoering van de activiteiten.
Overige baten
Gift pastores i.v.m. ontvangen vergoeding
Diversen
Totaal overige baten

Totaal baten:

€ 200,00
€ 1,00
€ 201,00

€ 8.492,10
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VERVOLG TOELICHTING
LASTEN
Vrijwilligers
Vergoeding coördinator
Trainingsavond vrijwilligers mei 2017
Totaal vrijwilligers

€ 1.500,00
€ 56,89
€ 1.556,89

Dit betreft onkosten in verband met de
trainingsavond voor de vrijwilligers en de
maximale vrijwilligersvergoeding voor de
coördinator. Bij de stichting waren in 2017
19 vrijwilligers actief.
Activiteitenkosten binnen PI
Medewerking koren / kerkvieringen
Alpha-cursus
Bijzondere activiteiten (Crea-uur)
Totaal activiteiten

€ 284,00
€ 221,75
€ 100,00
€ 605,75

Verschillende koren of combo’s hebben een
kleine tegemoetkoming in de kosten gehad voor
hun bijdrage aan de kerkvieringen.
In het boekjaar is 4x een Alpha-cursus gegeven,
gemiddeld zijn er 10-12 gedetineerden aanwezig.
Vanaf september 2017 is er 1x per 2 weken een
crea-uur met vrijwilligers en gedetineerden bij
het PPC (Penitentiair Psychiatrisch Centrum)

Bankkosten:

Totaal lasten:

€ 104,60

€ 2.267,24
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OVERIGE GEGEVENS

Bestemming van het resultaat
Het boekjaar 2017 is afgesloten met een batig saldo ad € 6.224,86.
Het batig saldo wordt gereserveerd voor het verwezenlijken van de doelen voor 2018,
alsmede voor het op termijn in dienst nemen van een betaalde diaconaal pastor.

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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