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Jaarverslag 2012 en 2013 

 
 
 

Bestuurssamenstelling 
 
  
 Voorzitter/wnd secretaris: dhr.  C. van Veldhuizen  
 Lid:    mw. E.P. Brouwer Elfferich 
 Lid:    mw. C.J.Menken Bekius 
 Penningmeester:  dhr. J. Schuurman tot 01-01-2013 
 Penningmeester:  dhr.  T. ten Broeke vanaf 01-01-2013 
  
 
       
Het bestuur vergaderde in 2012 en 2013 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. 
  

 
Activiteiten 
 
 De stichting heeft zich gedurende het verslagjaren 2012 en 2013 met de volgende activiteiten 

bezig gehouden: 
  

• Belangenbehartiging van gedetineerde vreemdelingen in het Detentiecentrum Zeist 
 

• Ondersteuning geven aan nieuw geregistreerde asielzoekers  in de vorm van adviezen en 
individuele begeleiding. 
 

• De  stichting heeft ook in deze jaren in de maand December succesvol actie gevoerd om 
gedetineerde vreemdelingen een extra telefoonkaart te kunnen geven. De opbrengst was 
voldoende om ook met Pasen en Pinksteren deze bescheiden, maar voor de gedetineerden 
waardevolle, kaarten te kunnen uitdelen. 

 
• Incidenteel is noodsteun verleend aan mensen bij vertrek uit het detentiecentrum, dit op 

verzoek van de Dienst Geestelijke Verzorging. 
 



• De financiële ondersteuning van de actie ‘muziekinstrumenten voor Kamp van Zeist’, zoals 
kleine reparaties van geschonken instrumenten werd voortgezet.  

 
 

• Via Vluchtelingenwerk Midden-Nederland Zeist werd naar behoefte financiële ondersteuning 
verleend aan nieuw geregistreerde asielzoekers in Zeist in de vorm van meer of minder 
langdurige leningen, die soms, naar behoefte en overleg gedeeltelijk werden omgezet in 
giften. 

 
 

Samenwerking 
 

• De samenwerking met de WKOV (Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk 
van de Raad van Kerken in Zeist) is door de “personele unie” van twee der bestuursleden 
zeer intensief en wordt als zeer positief ervaren. 

 
• Vanuit SAVIZ en de WKOV is contact onderhouden met de Noodopvang Driebergen en 

Leersum. De samenwerking met de bestaande regionale verbanden op het terrein van 
vluchtelingenwerk is geïntensiveerd. Deze ontwikkeling van regionale samenwerking juichen 
wij van harte toe.  

 
• De samenwerking met Vluchtelingenwerk Midden-Nederland (VWMN) in Zeist verloopt soms 

traag door gebrek aan menskracht bij VWMN, maar er is erkenning voor elkaars 
deskundigheid en ervaring.  

 
  
Gemeente 

 
• Het contact met het gemeentebestuur wordt wederzijds op prijs gesteld en is succesvol 

 
• Financiële gegevens: zie elders op de website 

 
 
 
 
 
	  
	  


