
Bestuursverslag Raad van Toezicht de Sluis (conform artikel 16 van de statuten)  
========================================================================= 
 
De Raad van Toezicht was in 2016 als volgt samengesteld 
 

 Naam 
 

geboortejaar taakverdeling Jaar van benoeming 

H.M. Jager      
                      

 

(1948) voorzitter    2015 

Nevenfuncties: 
- Lid van het Comite van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in 

Nederland 
- Voorzitter van de Stichting voor Zending en Diakonaat VEG 
- Spreker binnen de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten 
- Voorzitter Bijbelvereniging v.h. Gideons 
- Voorzitter Kerkenraad Vrije Evangelische Gemeente Wormerveer 
- Lid Commissie van Toezicht in het Gevangeniswezen te Heerhugowaard 

 

Mr W.Th.C. van Doorn 

             
 

(1949)           plv. 
voorzitter/secretaris                                         

2015 

 

Mevr A. A. Ameerun- 
Sedoc   

 
 

(1963)                                                                                                 
 

2016 
 

 

Hendrik Kooi                              

 
  

(1958)                                                                                                2016 

 

Pieter Prijs                                  

 

(1953)                                                                                                2017 

Nevenfuncties:  
- Ondernemer/Registeraccountant 
- Penningmeester Stichting Present Zaanstreek 
- Penningmeester Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek 
- Penningmeester Gereformeerde Kerk Koog-Zaandijk 

 

 
                                                              



De Diaconale Stichting Gevangenenzorg De Sluis is op 23 december 2015 opgericht en staat ingeschre-ven 
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64816540.  
(RSIN nummer: 85586681). De Stichting wordt sinds de oprichting als algemeen nut beogende instelling 
(ANBI) aangemerkt. 
 
Er is een rooster van aftreden. Conform artikel 12. lid 3 van de statuten worden de leden van de Raad van 
Toezicht benoemd voor een zittingsperiode van 4 jaren en geldt er een maximum duur van 8 jaren. Omwille 
van de continuïteit is besloten, dat de termijn van de heer W.Th.C van Doorn (eerst aftredende) na drie jaar 
en dus eind 2018 afloopt en die van de heer H.M. Jager in 2019. 
Er is een bestuur aansprakelijkheidsverzekering voor de RvT afgesloten. 
 
Er waren in 2016  twee medewerkers in dienst, te weten: 
 
De directeur – bestuurder   : mevrouw E.E Schultz- Wijnsma  (12-20 uur per week) 
De pastoraal medewerkster: mevrouw H. Pronk- de Graaff     ( 20 uur per week) 
 
Beiden zijn als kwartiermaker vanaf begin 2015 actief geweest en beiden hebben zij in maart 2016 een 
arbeidscontract gekregen voor een termijn van 15 maanden, waarvan de eerste periode afloopt op 31 mei 
2017. 
Hun arbeidsrechtelijke positie is geregeld conform de Arbeidsvoorwaardenregeling voor de kerkelijke 
medewerkers van de Protestante Kerk in Nederland, versie 2016 –A. 
De medewerkers vallen onder de verplichte pensioenregeling van Zorg & Welzijn.  
Er is een verzuimverzekering en een ongevallen verzekering afgesloten voor deze twee medewerkers, die 
jaarlijks wordt geëvalueerd. 
 
De Raad van Toezicht, is na de benoeming van twee leden in 2015, in het jaar 2016 met drie leden uitgebreid 
tot de gewenste vijf personen. 
Er zijn vanaf april 2016, naast verschillende informele bijeenkomsten, 4 reguliere vergaderingen van de RvT 
gehouden met de directie en 2 vergaderingen, zonder directie. Van alle vergaderingen zijn notulen 
gemaakt. 
 
Vanaf halverwege 2015 tot 11 mei 2016 heeft een enthousiaste groep  “kwartiermakers” uit de kerken (uit 
Haarlem, Amsterdam en Zaandam) in 10 bijeenkomsten de lijnen uitgezet voor de nieuwe stichting, die 
uiteindelijk  is opgericht eind december 2015.  Er zijn in het verslagjaar geen commissies ingesteld, zoals in 
artikel 16, lid 2 van de statuten bedoeld. 
 
Het verslagjaar 2016. 
Na de oprichting van de stichting DSG de Sluis hebben de kwartiermakers uit 2015 nog tot de helft van het 
jaar geholpen bij de opzet en de verdere uitbouw van de organisatiestructuur, de fondsenwerving, het 
zoeken naar samenwerking met ketenpartners, waaronder het Ministerie van Justitie, het Justitiepastoraat 
en Exodus Nederland. Met deze laatste twee organisaties zijn convenanten afgesloten, die jaarlijks worden  
geëvalueerd. Maar ook werden, conform de statuten,  protocollen en reglementen opgesteld.  
 
De algemene gang van zaken. 
In mei 2016 was het laatste kwartiermakers overleg en vond bij een lunch in het JCZ  de overdracht plaats 
en werd de RvT  actief.  De gevangenis directie werd in het voorjaar geconfronteerd met een tegenvaller. 
In het JCZ had zich aanzienlijke waterschade voorgedaan, waardoor de geplande instroom van de 
gedetineerden een vertraging opliep van 4 tot 5 maanden. Dit had tot gevolg dat onze pastor niet aan de 
slag kon en ook de directie haar (nazorg) activiteiten nog onvoldoende kon benutten. Tegen het eind van 
het jaar kwam de werving van vrijwilligers voor onze activiteiten op gang. 
In het licht van bovenstaande is het jaar 2016  financieel goed/redelijk (???) afgesloten, mede dankzij de 
subsidiegevers en (kerkelijke) giften, die in enkele gevallen ook in de volgende jaren kunnen worden ingezet 
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