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Inleiding
Na de eerste getuigenissen van vrouwen in de media over dwangarbeid bij de
congrega4e van de Goede Herder hebben enkele lotgenoten samen met de
vertrouwenspersoon taken en verantwoordelijkheden verdeeld. De s4ch4ng is als
rechtspersoon verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van deze taken.
De s4ch4ng biedt vrouwen die slachtoﬀer werden van kinderdwangarbeid door de
congrega4e van de Goede Herder een luisterend oor bij het doorbreken van het
zwijgen en biedt de mogelijkheid de vertelde ervaringen op schri? vast te leggen in
een verslag. Dat verslag is eigendom van de persoon die het verteld hee?.
Het bestuur behar4gt de belangen van de vrouwen bij media, poli4ek, wetenschap,
instellingen en andere verantwoordelijke par4jen in de samenleving. Het bestuur
werkt samen met SHN aan het voorzien in de nodige begeleiding en ondersteuning
van het proces doorbreken van het zwijgen en zoeken naar herstel, erkenning en
genoegdoening.
Het bestuur van de s4ch4ng behar4gt als vertrouwenspersoon de belangen van de
vrouwen bij hun advocaat en bij de overheid. Daarbij laat de voorziBer zich adviseren
door de bestuursleden. Vrouwen kunnen ook individueel contact opnemen met hun
advocaat.
Het plan geeS inzicht in:
•

de doelstelling van de s,ch,ng;

•

de werkzaamheden van de s,ch,ng;

•

de nu bereikte resultaten van de s,ch,ng;

•

de manier waarop de s,ch,ng geld werS;

•

het beheer van het vermogen van de s,ch,ng;

•

de besteding van het vermogen van de s,ch,ng;

•

het func,oneren van het bestuur.

Dit beleidsplan geldt voor de periode 2019 en 2020 en zal uiterlijk eind 2020 worden
geactualiseerd. Het beleidsplan is mede opgesteld ter informa,everstrekking aan schenkers,
lotgenoten, en ten behoeve van de Belas,ngdienst volgens de voorwaarden die gesteld
worden aan een 'Algemeen Nut Beogende Instelling' voor het behouden van de ‘ANBI –
Status.’
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1.

Statutaire doelstelling
De volgende statutaire bepalingen zijn van belang en worden daarom hier
aangehaald:

•

het onder publieke aandacht brengen van de geschiedenis van kinderdwangarbeid bij
de congrega,e van de Goede Herder het behar,gen van belangen, in de ruimste zin
van het woord, van (voormalige) slachtoﬀers van Kinderdwangarbeid bij de RK
congrega,e van de Goede Herder (deze slachtoﬀers hierna ook aan te duiden als
"lotgenoten"); en bij de overheid.

•

het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

•

Het adviseren van voormalige slachtoﬀers van Kinderdwangarbeid in andere
instellingen

2.

Werkzaamheden van de s6ch6ng
De werkzaamheden van de s,ch,ng zoals hieronder gepresenteerd zijn beknopt
geformuleerd terug te vinden in de statuten.
De s,ch,ng streeS ernaar om tenminste twee maal per jaar en verder zo vaak als
nodig is bijeenkomsten te organiseren voor voormalige slachtoﬀers Goede Herder.
Deze dagen zijn bedoeld om informa,e te verschaﬀen over: processen van erkenning
en genoegdoening door overheid en door de civiele rechter; geschiedschrijving en
ander onderzoek; mogelijke ondersteuning- en zorg. Daarnaast dienen deze dagen om
contact en steun tussen lotgenoten onderling tot stand te brengen en te
onderhouden.

3.

Sinds de eerste publica,es van de getuigenissen van voormalige slachtoﬀers in mei
2018 hebben 140 vrouwen zich gemeld bij de drie bestuursleden. Voor 2019 moet
rekening gehouden worden met een nu nog onbekend aantal nieuwe melders. De
s,ch,ng is middels e-mail en facebook bereikbaar en vier werkdagen per week ook
telefonisch. De s,ch,ng begeleidt individuele lotgenoten. Deze begeleiding kan
bestaan uit een luisterend oor, maar ook uit prak,sche hulp bij het streven naar
erkenning en genoegdoening. De s,ch,ng maakt hiervoor gebruik van
ervaringsdeskundige vrijwilligers met voor deze taken relevante scholing en
werkervaring.
De s,ch,ng onderhoudt contacten met alle maatschappelijke par,jen die een rol
(kunnen) spelen bij het behar,gen van de belangen van lotgenoten.
De s,ch,ng maakt door publica,es in kranten, ,jdschriSen en op internet de
geschiedenis van kinderdwangarbeid bij de Goede Herder inzichtelijk. Ze draagt
daardoor bij aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van
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kerkelijk kinderdwangarbeid. Daarnaast wil zij haar medewerking verlenen aan TV
programma’s, wetenschappelijke en journalis,eke onderzoeken en publica,es in
boekvorm.
Kort overzicht werkzaamheden die aan de oprich,ng voorafgegaan zijn, tot maart 2019
onder het bestuur van de s,ch,ng Vrouwen Plaform Kerkelijk Kindermisbruik, vanaf nu in
een de s,ch,ng Kinderdwangarbeid Meisjes Goede Herder:
Jan 2018- april 2019

Eerste melders ondersteund, bijdrage

Resultaat: 140 meldingen en 120

verzorgd aan journalistiek

getuigenissen. Omstreeks 80

onderzoek, een luisterend oor

verslagen gemaakt.

geboden en
verslagen gemaakt ten behoeve van
rechtszaak en schaderegeling
overheid.
Juli 2018

advocaat Liesbeth Zegveld bereid

Resultaat: de advocaat heeft

gevonden om de congregatie te

congregatie verantwoordelijk

dagvaarden in een civiele zaak om

gesteld. De dagvaarding wordt

erkenning en genoegdoening

voorbereid.

Juli 2018 april 2019

overleg met advocaat

idem

Mei 2018-april 2019

Politiek; Belangenbehartiging

Resultaat: ministerie en
Kamerleden zijn zich bewust van
de ernst van de zaak. Twee
huidige bestuursleden hebben
met een andere lotgenote het
Algemeen Overleg in de
Kamercommissie voor Justitie en
Veiligheid bijgewoond. Minister
Sander Dekker heeft inmiddels
toegezegd dat de overheid
erkenning en genoegdoening
verschuldigd is als experts aan de
hand van nu voorhanden
documenten oordelen dat de
overheid verantwoordelijkheid
draagt.

Juli 2018-april 2019

samenwerking met historici Kennis

Resultaat: werk in uitvoering.

instituut Vrouwen Geschiedenis en

Eind 2019 oplevering verwacht.

emancipatie voor “Gesproken
Monument Kinderdwangarbeid
Meisjes Goede Herder” een Oral
History onderzoek.
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Jan 2018-april 2019

Ondersteuning journalisten en

Resultaat: veel mensen bereikt:

melders in alle landelijke en veel

veel nieuwe melders

regionale kranten en in
herhaaldelijke TV uitzendingen
tot juli 2018

zoektocht naar expert op dit gebied

Resultaat:

om te onderzoeken of de

Jan van Dijk, internationaal

geschiedenis van de Goede Herder

expert op dit gebied, verwierp de

door de commissie Deetman

stelling dat de commissie

onderzocht was, zoals de minister

Deetman 2 dwangarbeid in de

stelde. verzoek aan de onderzoeker

instellingen van de Goede Herder

om op basis van 40 getuigenissen te

had onderzocht.

beoordelen of er sprake was van
misdrijven in het kader van de

Jan van Dijk stelde een document

wetten op Kinderdwangarbeid en

op waarin hij de dwangarbeid

kinderhandel

door de Goede Herder bewezen
acht door de vele persoonlijke
getuigenissen alsmede de rol van
de overheid inzake kinderhandel.

sinds 1 juni 2018

besloten facebookpagina “Klachten

resultaat: 82 leden zijn

en Verhalen Goede Herder” voor

aangesloten: ze betekenen veel

lotgenoten voor het delen van

voor elkaar. “Je hoeft elkaar niks

ervaringen.

uit te leggen” Dagelijks contacten
geven feeling met de belangen
van veel van de vrouwen van wie
de stichting de belangen moet
behartigen.

sinds februari 2019

besloten facebookpagina “Solidair

Resultaat: platform voor mensen

met de vrouwen van de Goede

die ons tijdens onze weg naar

Herder” voor steun in de

gerechtigheid willen

samenleving.

ondersteunen, solidair willen zijn
en hun erkenning richting ons
willen uitspreken. 108 leden.

Sinds

September 2018

sinds medio september 2018

Organiseren van lotgenotendagen en

resultaat: Er zijn inmiddels 3

informatiebijeenkomsten.

bijeenkomsten georganiseerd.

Contact met Donateurs

financiële belemmeringen
weggenomen voor de eerste 45
deelnemers aan de civiele
procedure
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Contacten en samenwerking 2017:
Commensha, Coördinatiecentrum Mensenhandel
J&V ministerie en cie.
Prof Dr. Renée Römkens Hoogleraar vrouwengeschiedenis, Atria,
Media
Advocaat Liesbeth Zegveld
Parlementaire Commissie Justitie en Veiligheid
Ministerie Justitie en Veiligheid
Zorgbelang
SHN
Em. Prof. Dr. Jan van Dijk

4.

De manier waarop de S6ch6ng geld wer;
De S,ch,ng is tot nu toe geheel ahankelijk van giSen.
Dit betreS reiskostenvergoeding, kantoor kosten, telefoon, ICT, vergaderingen en
bijeenkomsten. De S,ch,ng KMGH verwerS fondsen door het verkrijgen van giSen en
legaten. De s,ch,ng gebruikt hiervoor onder andere de website en vraagt de ANBI
STATUS aan.

De s,ch,ng heeS een fondsenwervingsplan dient dat in bij organisa,es die vermogen
beschikbaar hebben voor doelen zoals die van het KMGH. Voor zover mogelijk zoekt de
s,ch,ng daarbij vrijwillige medewerking van terzake deskundigen.

5.

Beheer en besteding van het vermogen
Het bestuur beheert het vermogen van de s,ch,ng en bepaalt de besteding van de
middelen binnen de kaders die de statuten aangeven. Betalingen worden uitgevoerd
middels het vier-ogen principe.
Jaarlijks worden de jaarstukken bestaande uit de balans, een staat van baten en lasten
over het betreﬀende boekjaar opgemaakt. Deze stukken worden binnen 5 maanden
na aﬂoop van het boekjaar opgemaakt.
Jaarlijks wordt er een begro,ng opgemaakt.
De s,ch,ng KMGH zal ook fondsen werven door subsidie. Indien de S,ch,ng
onverhoopt moet worden ontbonden zal een eventueel ba,g saldo worden besteed
ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoor,ge
doelstelling als de doelstelling van de s,ch,ng.

6.

Het bestuur
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Hieronder wordt beknopt de func,e van het bestuur omschreven. De uitgebreide
beschrijving is te vinden in de statuten.
Het bestuur van de s,ch,ng bestaat uit drie leden. Tenminste een lid dient lotgenoot
te zijn.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorziler, een secretaris en een
penningmeester. De func,es van secretaris en penningmeester kunnen ook door één
persoon worden vervuld. Alle bestuursleden worden voor een periode van maximaal
vier jaar benoemd.
Ieder jaar wordt ten minste eenmaal per haloaar een vergadering gehouden. Vergaderingen
worden voorts gehouden, wanneer de voorziler dit wenselijk acht of indien één der andere
bestuursleden daartoe schriSelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten
aan de voorziler het verzoek richt. Dit kunnen ook telefonische vergaderingen zijn, waarvan
dan per mail verslag wordt gedeeld. Via E-mail houden de bestuursleden elkaar van de
ontwikkelingen op de hoogte.
Het bestuur is belast met het besturen van de s,ch,ng. Het bestuur is niet bevoegd te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bewaring
van registergoederen dan wel het aangaan van overeenkomsten waarbij de s,ch,ng zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt tenzij het besluit wordt genomen
met algemene stemmen van alle in func,e zijnde bestuurders.
Het bestuur vertegenwoordigt de s,ch,ng. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede
toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
De werkzaamheden van het bestuur bestaan uit:
•

Het ondersteunen en adviseren van voormalige slachtoﬀers van Kinderwangarbeid bij
de Goede Herder

•

Het faciliteren van de vrijwilligers opdat de doelstellingen van de s,ch,ng uitgevoerd
kunnen worden.

•

Geldwerving via eerder genoemde kanalen.

•

Het administra,ef en secretarieel beheren van de s,ch,ng.

•

Het promoten van de doelstellingen van de S,ch,ng in zo breed mogelijke kring.

•

Het onderhouden van contacten met alle maatschappelijke par,jen die een rol
kunnen spelen bij en verantwoordelijkheid nemen voor het behar,gen van de
belangen van lotgenoten.

De bestuursleden werken allen als vrijwilligers.
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Het Bestuur per 2 april 2019:
Anita Suuroverste (voorziler),
Joke Vermeulen( bestuurslid)
Wendy Broekhof Secretaris en penningmeester.
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