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Jaarverslag 2014 

 
 
 

Bestuurssamenstelling 
 
  
Voorzitter / secretaris:  dhr.  C. van Veldhuizen  
Penningmeester:  dhr.  Th. ten Broeke  
Lid:    mw. E.P. Brouwer-Elfferich 
Lid:    mw. C.J.Menken-Bekius 
 
Met ingang van 1 januari 2015 is er een bestuursvacature voorzitter en secretaris. * 
Tot nader orde wordt het secretariaat waargenomen door het bestuurslid 
 
E.P.Brouwer-Elfferich 
elsbrouwer2310@gmail.com  
 
       
Het bestuur vergaderde in 2014 vier keer. 

 
 
Doelstelling 
 
 De Stichting SAVIZ stelt zich tot doel: 
 Het verstrekken van materiële en immateriële ondersteuning, zowel direct als indirect, aan 

ontheemden, vluchtelingen en asielzoekers, verblijvende in de gemeente Zeist. 
  

 
Doelgroepen 
 
De stichting heeft in het verslagjaar 2014 aan drie groepen asielzoekers financiële steun 
verleend: 
  
1. gedetineerde vreemdelingen in het Detentiecentrum Zeist: telefoon-kaarten / 
    steun bij activiteiten binnen het D.C. (muziekinstrumenten, hobbyartikelen).  
 
2. nieuw geregistreerde asielzoekers in Zeist: giften / leningen / sponsoring / fietsen 
 
3. bewoners AZC Soesterberg: fietsen, hobbyartikelen 
 
4. ongedocumenteerden: giften (advocaatkosten, steun bij wonen, legeskosten) 

 
 
Toelichting 
 



ad 1 
 
De jaarlijkse telefoonkaartenactie in de maand december bracht ook dit jaar weer voldoende op om, 
zowel rond het Kerstfeest maar ook met Pasen en Pinksteren aan alle gedetineerden een kaart van    
€ 10 te kunnen geven. De actie bracht voldoende op om ook incidenteel zo'n kaart te kunnen uitreiken 
aan gedetineerden voor wie dit van belang geacht werd. Dit op verzoek van de geestelijk verzorgers 
van D.C. Zeist die de kaarten beheren en uitdelen.  
 
Muziekinstrumenten: ook bereikte ons vanuit het centrum de behoefte aan muziekinstrumenten. De 
reactie van de burgers van Zeist was ook hierin hartverwarmend. Allerlei muziekinstrumenten bleken 
ongebruikt op zolders en elders te liggen en werden spontaan afgestaan. Met name gitaren. Deze 
werden door een vrijwilliger nagekeken, zo nodig gerepareerd en/of van nieuwe snaren voorzien. De 
gemaakte onkosten werden door de stichting betaald. 
 
Hobbyartikelen: van ‘Jurk aan de Rijn’ kreeg SAVIZ een mooi bedrag om aan hobbyartikelen te 
besteden. Zo werden er 200 witte mokken gekocht om te beschilderen. Ook werd tweemaal bij de 
telefoonkaarten iets lekkers uitgedeeld, wat zeer in de smaak viel. Het leven in het detentiecentrum is 
uiterst sober. 
 
ad 2 
 
Sponsoractie 
In dit kalenderjaar deed zich een verschuiving voor wat betreft de aard van de behoefte aan leningen. 
De leges-kosten bij gezinshereniging en naturalisatie zijn hoog. Deze kosten moet de asielzoeker zelf 
opbrengen en als hij/zij dat niet kan, is de overkomst van het gezin of de aanvraag van een 
verblijfsvergunning of paspoort niet mogelijk.  
De stichting werkt op basis van langlopende, renteloze leningen, die, indien gewenst, kunnen worden 
omgezet in een (gedeeltelijke) gift. Maar de financiële middelen zijn onvoldoende om aan alle 
toegenomen hulpvragen tegemoet te komen. Daarom is besloten tot werving over te gaan in de vorm 
van sponsoring door personen of organisaties, die dichtbij de aanvrager(s) staan, waardoor een 
grotere betrokkenheid verwacht kan worden. 
Van sponsors wordt gevraagd de verstrekte lening geheel of gedeeltelijk te financieren om zo de last 
van een langdurige afbetaling van de lening voor de aanvrager te verlichten. Daarvoor wordt “het 
verhaal” van aanvrager, geanonimiseerd, via onze website bekendgemaakt. 

De Stichting ontvangt naast de bijdragen ten behoeve van de telefoonkaarten actie ook vrije giften van 
particulieren. Steeds vaker komt het voor dat dit  in de vorm van fiscaal aantrekkelijke, vaste vijfjarige 
bijdragen gaat, waardoor voor de Stichting een welkome vaste inkomsten stroom ontstaat. (Zie ook 
financieel verslag). 

ad 3 

Een viertal fietsen werd in reparabele staat aangeboden aan het nieuwe AZC. Deze fietsen werden 
door Werkartaal gerepareerd en naar Soesterberg gebracht. De ‘vrouwenkamer’ werd van 
schilderspullen voorzien om de ruimte wat meer sfeer te geven.  

ad 4 

In enkele schrijnende gevallen sprong SAVIZ bij, onder meer door de advocaatkosten bij een hoger 
beroep tegen een beslissing van het IND op zich te nemen en een bijdrage te geven aan woonkosten 
omdat de Bed-Bad-Broodregeling in 2014 nog niet van kracht was. 

 

Samenwerking 
  
       Lokaal 

• met de WKOV (Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk van de Raad van 
Kerken in Zeist) is ook dit jaar weer onontbeerlijk gebleken 

 
 
• met de St. Vluchtelingenwerk Midden-Nederland (VWMN) in Zeist verloopt soms traag door 

gebrek aan menskracht en frequente wisseling van vrijwilligers bij VWMN, maar er is 
erkenning voor elkaars deskundigheid en ervaring. 

 



• Het contact met het gemeentebestuur wordt wederzijds op prijs gesteld en is succesvol. 
 
Regionaal 
 
Via de WKOV wordt contact onderhouden met de St. Vluchtelingkinderen (Driebergen, Leersum). 
Naar behoefte is er ook contact met andere regionale verbanden zoals de St. STIL in Utrecht. 
 
Meer gedetailleerde financiële informatie, evenals het volledig financieel jaarverslag is te vinden 
op de website 
 

 
 
 
 
 
 
 


