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In	de	Nederland	zien	wij	het	volgende:	getraumatiseerde	mensen	die	geen	plaats	hebben	om	te	wonen	en	
geen	geld	om	te	leven.	Mensen	die	gedwongen	werden	tot	prostitutie	of	andere	vormen	van	uitbuiting	of	
die	(systematisch)	werden	mishandeld.	Sommigen	worden	nog	steeds	belaagd.	Mensen	die	
gemeenschappelijk	hebben	dat	zij	te	maken	hadden	met	ernstig	geweld,	waarvan	zij	de	ernstige	gevolgen	
nog	ondervinden.	Mensen	die	hulp	nodig	hebben,	maar	waarvoor	onvoldoende	hulp	beschikbaar	of	
bereikbaar	is.	Zij	die	geen	hulp	kunnen	krijgen,	zullen	soms	letterlijk	niet	overleven.	
	
	

	
	

	
	
	
Symboliek	Logo	en	huisstijl	
Juist	voor	deze	kwetsbare	groep	willen	wij	ons	inzetten.	Wij	willen	hen	op	weg	helpen	naar	een	zo	goed	
mogelijk	 herstel	 in	 hun	 hele	 mens-zijn	 en	 te	 groeien	 naar	 een	 zo	 volwaardig	 mogelijke	 positie	 in	 de	
samenleving.		
De	witte	roos	is	het	symbool	van	vertrouwen	en	vrede.	Juist	het	vertrouwen	van	deze	hulpeloze	mensen	
is	beschadigd.	De	scherpe	letters	van	het	logo	zijn	als	de	doorns	van	een	roos.	Ze	duiden	op	de	priemende	
pijnen	 die	 deze	 mensen	 zo	 sterk	 hebben	 ervaren.	 Hun	 vertrouwen	 in	 rechtvaardigheid,	 in	 hun	
medemensen,	 in	 zichzelf	 en	 in	 hun	 toekomst	 is	 geschokt.	 Dit	 gebrek	 aan	 vertrouwen	 ondermijnt	 hun	
bestaan.	 Hun	 emoties,	 hun	 psyche	 en	 geest	 zijn	 gekwetst.	 De	 uitbottende	witte	 roos	 symboliseert	 het	
zoeken	naar	herstel	van	 innerlijke	vrede,	naar	opbloeien	 tot	mensen	die	zich	kunnen	ontplooien	 in	alle	
aspecten	van	hun	leven	en	hun	bestemming	vinden.	Dit	is	waar	wij	als	stichting	een	hulp	in	willen	zijn.	
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Waarom	deze	stichting	nodig	is	
Victims	of	Violence	is	uit	nood	geboren.	De	met	ons	verbonden	hulpverleners	werkten	al	langere	tijd	met	
getraumatiseerde	 slachtoffers	 van	 allerlei	 vormen	 van	 geweld.	 Bepaalde	 mensen	 waar	 zij	 mee	 in	
aanraking	 kwamen,	 konden	 niet	 de	 hulp	 vinden	 die	 zij	 nodig	 hadden.	 De	 gecompliceerdheid	 van	 hun	
gesteldheid	 en	 situatie,	 soms	 gecombineerd	 met	 voortdurende	 onveiligheid	 maakte	 dat	 deze	
hulpbehoevende	 mensen	 vaak	 niet	 de	 juiste	 hulp	 ontvingen.	 Daar	 kwam	 nog	 bij	 dat	 deze	
getraumatiseerde	 mensen	 geen	 onderdak	 hadden	 of	 in	 eigen	 levensonderhoud	 konden	 voorzien.	 Zij	
moesten	 geholpen	worden.	Allereerst	 hadden	 zij	 veilige	 huisvesting	 en	 levensonderhoud	nodig.	Omdat	
het	 om	 zwaar	 beschadigde	 mensen	 gaat,	 bleek	 het	 nodig	 langdurig	 hulp	 te	 geven.	 Vanuit	 deze	
noodsituatie	 is	 Victims	 of	 Violence	 opgericht,	 om	 als	 stichting	 meer	 mogelijkheden	 te	 hebben	 om	 te	
helpen.				
Wij	beseffen	dat	er	veel	slachtoffers	zijn,	dat	de	nood	enorm	is,	groter	dan	wij	als	stichting	aankunnen.	
Maar	wij	hopen	bij	te	mogen	dragen	aan	het	herstel	van	in	elk	geval	enigen	van	hen.		
	
Op	 12	 oktober	 2012	 is	 de	 stichting	 bij	 notariële	 acte	 opgericht,	 zijn	 de	 statuten	 vastgesteld	 en	 is	 de	
stichting	bij	de	Kamer	van	Koophandel	 ingeschreven.	Als	 stichting	 zitten	we	 in	de	opbouwfase.	Met	dit	
meerjarenbeleidsplan	zetten	we	uiteen	in	welke	richting	wij	denken	dat	hulp	nu	geboden	is.	Eén	van	onze	
kernwaarden	 is	 dat	wij	 de	 hulpvrager	 centraal	 willen	 stellen,	 niet	 onze	 organisatie.	Wij	 als	 organisatie	
passen	ons	zoveel	mogelijk	aan	bij	wat	de	hulpvrager	nodig	heeft.	Dit	kan	betekenen	dat	de	keuzes	die	we	
in	dit	beleidsplan	maken	op	een	gegeven	ogenblik	gewijzigd	moeten	worden.	We	zetten	allereerst	in	op	
de	meest	noodzakelijke	hulp.		
Verder	 lichten	we	 in	dit	beleidsplan	 toe	wat	wij	 zien	als	de	 rol	 van	 stichting	Victims	of	Violence,	welke	
activiteiten	wij	ondernemen	en	hoe	wij	die	organiseren.	Ook	onze	plannen	komen	aan	de	orde	evenals	de	
opbouw,	het	beheer,	de	besteding	van	het	benodigde	vermogen	en	de	administratieve	verslaglegging.	
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Hieronder	beschrijven	we	hoe	Victims	of	Violence	is	georganiseerd.		
	

Bestuur	
Het	bestuur	bepaalt	het	beleid	aangaande	materiële	zaken	die	te	maken	hebben	met	opbouw,	beheer	en	
besteding	 van	 het	 vermogen	 van	 de	 stichting.	 Te	 denken	 valt	 aan	 huisvesting,	 ondersteuning	 bij	
levensonderhoud	en	andere	kosten	voor	hulp	en	begeleiding.	Daarnaast	gaat	het	om	vergoedingen	aan	
hulpverleners/begeleiders,	 personeel	 en	 vrijwilligers.	 Ook	 eventueel	 in	 de	 toekomst	 te	 ontwikkelen	
bedrijvigheid,	 bijvoorbeeld	 een	 leer-werkbedrijf,	 valt	 financieel	 onder	 verantwoordelijkheid	 van	 het	
bestuur.	
Onder	verantwoordelijkheid	van	het	bestuur	en	door	het	bestuur	aangewezen	perso(o)n(en)	vallen	dus	
volgende	zaken:	
	

Materiële	zaken	
Opbouw,	beheer	en	besteding	van	het	vermogen	
Bekostiging	huisvesting,	levensonderhoud	en	andere	kosten	
Bekostiging	begeleiding,	personeelskosten	en	vrijwilligersvergoedingen	
	
Leer-Werkbedrijf	
Ten	behoeve	van	hulpvragers	
Inkomsten	komen	ten	gunste	van	de	doelstelling	van	de	stichting	
	
Bemensing	Victims	of	Violence		
Bestuur	
Personeel		
Vrijwilligers	

	

Begeleiders	
De	 inhoudelijke	 begeleiding	 van	 de	 hulpvragers	 valt	 niet	 onder	 verantwoordelijkheid	 van	 het	 bestuur,	
maar	 van	 zelfstandige,	 met	 Victims	 of	 Violence	 verbonden	 hulpverleners/begeleiders.	 Samen	 vormen	
deze	 hulpverleners	 het	 begeleidingsteam.	Deze	 professionals	 op	 het	 gebied	 van	 psychotherapeutische,		
pastorale	en	maatschappelijke	hulp	bieden	de	 inhoudelijk	begeleiding	van	de	hulpvragers.	Over	hulp	op	
materieel	 gebied	 kunnen	 zij	 een	 hulpvraag	 indienen	 bij	 de	 stichting,	waar	 vervolgens	 het	 bestuur	 (c.q.	
degene(n)	 die	 het	 bestuur	 daarvoor	 heeft	 aangewezen)	 over	 beslist.	Op	 aangeven	 van	 begeleiders	 kan	
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een	beroep	nodig	 zijn	op	externe	deskundigen,	organisaties	of	netwerken.	Het	 stichtingsbestuur	beslist	
hierover	(middels	de	gedelegeerde)	voor	zover	hier	kosten	aan	verbonden	zijn.	
	

Begeleidingsteam		
Inhoudelijke	begeleiding	van	de	hulpvragers		

Externe	contacten	
Deskundigen	
Organisaties	
Netwerken	

	

Personeel	en	vrijwilligers	
Vrijwilligers	zijn	erg	belangrijk	voor	ons	werk.	Wij	zijn	erg	dankbaar	voor	de	inzet	van	velen.	Zij	
ondersteunen	op	tal	van	manieren.	
Wanneer	er	in	de	opbouw	van	het	werk	personeel	aangenomen	wordt,	gebeurt	dit	bij	voorkeur	vanuit	de	
mensen	die	we	helpen.	Zij	kunnen	als	ervaringsdeskundigen	een	waardevolle	bijdrage	leveren	aan	het		
werk.	Door	hun	verleden	hebben	zij	mogelijk	een	achterstand	op	de	arbeidsmarkt.		Wanneer	zij	bij	de	
stichting	betaald	werk	zouden	kunnen	krijgen,	kunnen	zij	tevens	waardevolle	werkervaring	opdoen.	Ook	
op	die	manier	willen	we	werken	aan	onze	doelstelling.	
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Ons	doel		
De	 stichting	 heeft	 als	 doel	 (uit	 de	 statuten):	 “het	 geven	 van	 praktische	 -,	 psychische	 -,	 emotionele	 -,	
geestelijke	–	en	alle	andere	vormen	van	hulp	aan	hulpbehoevenden	als	gevolg	van	geweld	of	andere	van	
buiten	komende	omstandigheden,	waarmee	zij	 in	hun	hele	menszijn	zo	goed	mogelijk	herstellen	en	een	
volwaardige	 positie	 in	 de	 samenleving	 kunnen	 innemen,	 en	 voorts	 het	 verrichten	 van	 al	 wat	 hiermee	
verband	 houdt	 of	 daartoe	 bevorderlijk	 kan	 zijn.	 Onder	 het	 geven	 van	 hulp	 wordt	 te	 dezer	 zake	
uitdrukkelijk	ook	verstaan	het	(doen)	financieren	van	alle	vormen	van	hulp.”		
Wanneer	 hieronder	 geschreven	 wordt	 over	 onze	 visie,	 waarden,	 activiteiten	 e.d.	 dan	 wordt	 daarmee	
bedoeld	de	visie,	waarden,	activiteiten	e.d.	 van	 zowel	het	bestuur	van	de	 stichting	als	 van	anderen	die	
met	 Victims	 of	 Violence	 verbonden	 zijn	 (begeleidingsteam	 van	 begeleiders/hulpverleners,	 toekomstige	
werknemers	en	vrijwilligers).				
	
	
Onze	visie	
Wij	willen	aandacht	geven	aan	de	hele	mens	in	al	haar	of	zijn	aspecten	en	verbanden.	Hulp	bij	het	zo	goed	
mogelijk	 herstellen	 en	 innemen	 van	 een	 zo	 volwaardige	 mogelijke	 positie	 in	 de	 samenleving	 zal	 voor	
iedere	hulpvrager	weer	iets	anders	betekenen.	Wij	willen	hen	hierin	op	weg	helpen.	Dit	is	een	ambitieuze	
doelstelling	waar	we	stapsgewijs	aan	willen	werken.	Niet	alles	zal	even	snel	of	gemakkelijk	te	realiseren	
zijn	en	ook	niet	alles	zal	voor	iedere	persoon	die	we	helpen	haalbaar	zijn.	
	
	
Onze	waarden	
Hulpvrager	centraal		
Wij	willen	uitgaan	van	wat	de	individuele	hulpvrager	nodig	heeft.	Niet	de	organisatie	staat	centraal,	maar	
de	hulpvrager.	Wij	 als	 stichting	proberen	ons	bij	 de	hulpvraag	aan	 te	passen.	Dit	 vergt	 van	ons	dat	we	
flexibel	blijven	en	nadenken	over	een	netwerk	van	hulpbieders.		
Gelijkwaardigheid		
Wij	 willen	werken	 vanuit	 principiële	 gelijkwaardigheid.	 Dit	 betekent	 dat	 we	 een	 vlak	 organisatiemodel	
willen	 hanteren.	 De	 hulp	 wordt	 niet	 aangestuurd	 vanuit	 een	 bestuur	 of	 management.	 De	 begeleiders	
bepalen	in	overleg	met	de	hulpvrager	de	vormgeving	van	de	hulpverlening.	Afhankelijk	van	waartoe	ze	in	
staat	 zijn,	 kunnen	 eventueel	 ook	 hulpvragers	 meehelpen	 in	 de	 hulp	 aan	 andere	 hulpvragers.	 Ook	
vrijwilligers	kunnen	ingeschakeld	worden.	
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Hartsgericht		
Wij	 willen	 hulpvragers	 benaderen	 vanuit	 een	 hartsbetrokkenheid.	 De	 mensen	 die	 wij	 willen	 helpen	
hebben	veel	alleen	moeten	doorstaan	en	zijn	beschadigd	 in	hun	vertrouwen.	Wij	willen	zoveel	mogelijk	
naast	 hen	 staan	 en	 met	 hen	 meelopen	 op	 de	 weg	 van	 het	 herstel.	 Juist	 wanneer	 de	 hulpvragers	 die	
persoonlijke	 betrokkenheid	 opmerken,	 verwachten	 wij	 dat	 zij	 het	 proces	 van	 herstel	 en	 verandering	
zullen	aandurven.	Dit	betekent	ook	dat	we	versnippering	van	hulp	willen	tegengaan.	 	
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Bij	de	start	van	de	stichting	is	een	inventarisatie	gemaakt	van	wat	in	grote	lijnen	goed	zou	zijn	om	te	
ontwikkelen	of	waar	verdere	bezinning	nodig	is.	De	hieronder	genoemde	activiteiten	zijn	onze	eerste	
prioriteit.	We	helpen	een	aantal	mensen	die	nu	dit	als	eerste	nodig	hebben.	Zodra	we	de	mogelijkheid	
hebben	meer	mensen	te	helpen,	verwachten	we	ook	juist	hier	allereerst	mee	te	maken	te	krijgen.	
Voorwaarde	is	dat	er	genoeg	financiële	middelen	en	mensen	zijn	om	de	plannen	uit	te	voeren	of	uit	te	
laten	voeren.	Daarom	is	een	start	gemaakt	met	het	werven	van	voldoende	fondsen	en	het	uitbouwen	van	
een	ondersteunend	netwerk	van	vrijwilligers	en	ondersteunende	organisaties.		
	
De	activiteiten	zijn	per	categorie	onderscheiden	in	materiële	en	niet-materiële	hulpverlening.	Per	
categorie	wordt	aangegeven	in	welke	richting	we	activiteiten	kunnen	ontwikkelen.	
	
	
	
	
																												Materieel	 	 						 	
	
Onderdak	en	levensonderhoud	
Per	hulpvrager	wordt	bekeken	wat	een	geschikte	woongelegenheid	is.	Onder	meer	veiligheid	speelt	in	de	
afweging	een	rol.	Samenwerking	met	andere	organisaties	zou	hierin	een	mogelijkheid	kunnen	zijn	evenals	
het	zelf	beschikbaar	hebben	van	woongelegenheid.	Per	situatie	zal	ook	bekeken	moeten	worden	of	het	
(deels)	verschaffen	van	levensonderhoud	nodig	is.		
	
Veiligheid	 	 	 	
Voor	onze	doelgroep	is	veiligheid	een	belangrijk	thema.	Daarom	is	ook	hiervoor	goede	aandacht	nodig.	
Samenwerking	met	andere	organisaties	kan	hierbij	helpen.	Het	kan	bijvoorbeeld	nodig	zijn	juridische	
ondersteuning	te	vragen	of	bijvoorbeeld	camerabewaking	te	installeren	in	verband	met	de	veiligheid.		
	
Dagbesteding	 	
Sommige	van	de	hulpvragers	hebben	behoefte	aan	een	veilige	plaats	waar	ze	overdag	heen	kunnen	gaan	
voor	gezelligheid,	aandacht	en	een	zinvolle	dagbesteding.	Na	het	bieden	van	veilige	huisvesting	en	
levensonderhoud,	heeft	dit	prioriteit	om	de	mensen	verder	te	kunnen	helpen.		
In	een	dagbestedingscentrum	kunnen	naast	ontspanning	en	gezelligheid	ook	trainingen	worden	
georganiseerd	op	het	gebied	van	weerbaarheid,	sociale	vaardigheden,	persoonlijkheidsvorming	en	
arbeidsparticipatie.		
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Social	enterprising	
Om	de	hulpvragers	op	weg	te	helpen	naar	een	zelfstandiger	leven	in	de	maatschappij,	willen	we	
onderzoeken	of	het	opzetten	van	een	leer-/werkbedrijf	nuttig	kan	zijn.	Hulpvragers	zouden	hierin	
toegeleid	kunnen	worden	naar	de	arbeidsmarkt	en	geholpen	kunnen	worden	in	eigen	inkomen	te	
voorzien.	Zelfvertrouwen	en	sociale	vaardigheden	kunnen	groeien.	Kennis	die	er	is	op	het	gebied	van	
social	enterprising	kan	hierbij	van	nut	zijn.	Voor	de	kosten	van	het	opzetten	van	bedrijvigheid	met	een	
sociale	doelstelling	zullen	fondsen	gevonden	moeten	worden.	Eventuele	winsten	worden	uitsluitend	
ingezet	ten	behoeve	van	de	doelstelling	van	de	stichting.	

	
	
	
	 	 	

	
Niet-materieel	 	

	
	

Begeleiding	
De	begeleiding	van	de	hulpvragers	is	in	handen	van	een	team	van	zelfstandige,	met	ons	verbonden	
professionals	op	het	gebied	van	psychosociale	en	pastorale	begeleiding	van	slachtoffers	van	geweld.		
	
Expertise	opbouw	
Het	begeleidingsteam	beoordeelt	waar	expertise	verder	ontwikkeld	moet	worden.	
	
Netwerken	 	 	 	 	 	 	
Zowel	wat	de	begeleiding	als	andere	hulp	betreft,	is	de	opbouw	van	een	ondersteunend	netwerk	
gewenst.	Dit	netwerk	kan	bestaan	uit	organisaties	die	bij	de	realisatie	van	de	doelstelling	kunnen	helpen	
als	ook	een	groep	vrijwilligers	die	ondersteunende	taken	kunnen	vervullen.	Nu	al	wordt	samengewerkt	
met	diverse	maatschappelijke	en	kerkelijke	instellingen.	De	mogelijkheden	hiervoor	willen	we	verder	
onderzoeken	en	waar	mogelijk	inzetten.		 	 	 	 	 		
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Opbouw	van	het	vermogen	
De	opbouw	 van	 het	 vermogen,	 het	 beheer	 en	 de	 besteding	 van	 het	 vermogen	 van	 de	 stichting,	 vallen	
onder	verantwoordelijkheid	van	het	bestuur	van	de	stichting.		
Vanaf	het	oprichten	van	de	stichting	tot	nog	toe	is	er	weinig	ruimte	geweest	om	vermogen	op	te	bouwen.	
Bijna	al	het	geld	dat	binnenkwam,	was	direct	nodig	voor	hulp.	We	krijgen	ook	meer	hulpvragen	binnen	
dan	we	financieel	aankunnen.	De	fondswerving	tot	nu	toe	is	erop	gericht	de	mensen	die	zich	nu	aan	onze	
zorg	hebben	 toevertrouwd	 te	 kunnen	blijven	helpen.	 Zoals	hiervoor	 is	 gezegd,	hebben	we	plannen	om	
hen	ook	verder	op	weg	 te	helpen.	Allereerst	wordt	naar	veilige	kleinschalige	 locaties	gezocht	die	 tegen	
geringe	kosten	kunnen	worden	gebruikt.			
	
Om	over	voldoende	middelen	te	beschikken	voor	het	verwezenlijken	van	deze	plannen	zijn	er	een	aantal	
plannen	ontwikkeld,	waarvan	de	‘club	200’	er	één	is.	Met	pr-activiteiten	wordt	naar	meer	bekendheid	van	
het	werk	gezocht.	Er	wordt	gewerkt	aan	verschillende	acties	met	de	inzet	van	vrijwilligers	waarbij	onder	
een	breed	publiek	 giften	worden	 verzameld	en	 tevens	de	bekendheid	 van	de	 stichting	wordt	 vergroot.	
Daarnaast	 kunnen	 bedrijven	 en	 instellingen	 worden	 benaderd	 voor	 donaties	 of	 sponsoring.	 Ook	
particulieren	kunnen	worden	gevraagd	giften	te	geven	ten	behoeve	van	de	stichting.	De	plannen	hiervoor	
willen	we	de	komende	tijd	verder	ontwikkelen.	Bij	de	uitvoering	van	de	plannen	willen	we	zoveel	mogelijk	
vrijwilligers	inzetten.	Ook	is	een	website	ontwikkeld	die	gratis	wordt	gehost	door	het	bedrijf	Intersites	te	
Zwolle.	
	
Het	kan	nodig	zijn	om	de	mensen	die	wij	willen	helpen	 langere	tijd	 financieel	 te	ondersteunen.	Om	het	
verwezenlijken	van	de	doelstelling	zo	goed	mogelijk	te	realiseren	en	ook	in	de	toekomst	veilig	te	stellen,	
wil	 het	 bestuur	 werken	 aan	 het	 opbouwen	 van	 een	 buffer	 ter	 grote	 van	 circa	 twee	 jaar	 de	 jaarlijkse	
kosten.		
	
	
Beheer	van	het	vermogen	
Het	opgebouwde	vermogen	wordt	ondergebracht	bij	een	duurzame	bank.	 Inkomsten	en	uitgaven	 lopen	
ook	 via	 een	 duurzame	 bank.	 Ook	 hierin	 willen	 we	 een	 samenleving	 bevorderen	 waar	 geweld	 wordt	
bestreden	en	slachtoffers	worden	geholpen.	
Na	afloop	van	 ieder	 jaar	worden	de	balans	en	de	staat	van	baten	en	 lasten	van	de	stichting	opgemaakt	
zoals	 dit	 is	 vastgelegd	 in	 de	 statuten	 van	 de	 stichting	 (artikel	 9).	 Daarnaast	 wordt	 gestreefd	 naar	 het	
opstellen	van	een	zo	adequaat	mogelijke	begroting	voor	ieder	komend	jaar.		



	
	
Bouwen	aan	hulp	–	Meerjarenbeleidsplan	2014-2017	 		VICTIMS of VIOLENCE-  

Hulp voor mensen zonder uitzicht 
11	

	

 
 
 
 
	
Besteding	van	het	vermogen	
Activiteiten	
Het	vermogen	van	de	stichting	wordt	ingezet	ten	behoeve	van	de	realisatie	van	de	doelstelling.	Prioriteit	
wordt	gegeven	aan	bekostiging	van	de	activiteiten	die	hier	en	onder	Activiteiten	genoemd	zijn.	We	willen	
als	stichting	flexibel	blijven	en	de	hulpvrager	centraal	blijven	stellen.	Afhankelijk	van	haar	of	zijn	hulpvraag	
is	het	misschien	nodig	financiën	beschikbaar	te	stellen	voor	andere	zaken	die	onder	de	doelstelling	van	de	
stichting	vallen.	Eén	en	ander	is	ter	beoordeling	aan	het	team	van	begeleiders	en	valt	financieel	onder	de	
eindverantwoordelijkheid	van	het	bestuur.	
Personeel	
Sinds	de	oprichting	van	de	stichting	zijn	geen	vacatiegelden	uitgekeerd.		
Op	dit	moment	doen	de	begeleiders	hun	aan	Victims	of	Violence	verbonden	werkzaamheden	pro	Deo.	Dit	
is	mogelijk,	omdat	zij	andere	inkomsten	hebben	en	het	aantal	mensen	dat	we	nu	helpen	nog	beperkt	is.		
	
	
Administratie	
Er	wordt	overeenkomstig	de	eisen	van	de	belastingdienst	een	inzichtelijke	administratie	gevoerd	van	de	
aard	en	omvang	van	alle	onkosten	van	de	stichting,	inclusief	onkostenvergoedingen	en	vacatiegelden	
(nihil)	van	bestuurders,	werving	en	beheer	van	gelden	van	de	stichting.	Verder	worden	in	deze	
administratie	inzichtelijk	gemaakt	de	aard	en	omvang	van	de	inkomsten,	de	uitgaven	en	het	vermogen	
van	de	instelling.		
	
	
	


