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Woord vooraf 

 

 

In dit jaarbeleidsplan, dat betrekking heeft op het jaar 2019, legt het bestuur van de 

VBOK, de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (hierna te noemen: de 

vereniging), het actuele beleid vast. Het beleidsplan zal jaarlijks worden aangepast indien 

en voor zover daartoe aanleiding bestaat. 

 

In 2018 is de vereniging verhuisd van Amersfoort naar Gouda. Tijdens deze verhuizing 

passeerde ook het archief van de VBOK. Naast vele interessante artikelen uit deze tijd, 

foto’s van bijeenkomsten en oude VBOK-magazines, valt ons oog op diverse notulen uit 

de jaren ’80. 

 

In de jaren ’80 krijgt de vereniging subsidie van de overheid met daarbij de kanttekening 

dat zij geen druk mag uitoefenen op de vrouw om abortus te voorkomen. Daarnaast 

speelt er in dezelfde jaren de discussie of hulpverlening aan de  vrouw en 

maatschappijbeïnvloeding wel onder dezelfde vlag gevoerd moet worden. 

Nu veertig jaar later staat dezelfde vraag weer ter discussie; kan het maatschappelijk 

debat worden gevoerd naast de integere en professionele hulpverlening die Siriz biedt? 

 

Op dit moment bevindt de vereniging zich in een omgeving waarin veel ontwikkeling is. 

Dit heeft zowel betrekking op de financiële situatie van de Stichting Siriz, die door de 

VBOK is opgericht, maar ook op de politieke en maatschappelijke discussies over het 

afbreken van zwangerschappen en de ondersteuning van, en zorg voor, onbedoeld 

zwangere vrouwen. 

 

Het bestuur van de vereniging heeft geconstateerd dat de doelstelling van de vereniging 

op een praktische en liefdevolle wijze door de medewerkers van Siriz wordt bereikt. 

Wettelijk is vastgelegd dat de vrouw de primaire verantwoordelijkheid draagt voor haar 

zwangerschap. Als een abortus wordt overwogen geeft Siriz eerlijke voorlichting, brengt 

alternatieven onder de aandacht en werkt aan steun in het netwerk van de vrouw om 

haar besluit mee te kunnen dragen. Belangrijk en professioneel werk, dat met tal van 

dilemma’s gepaard gaat. 

 

We constateren dat er regelmatig verwarring optreedt over de relatie tussen de VBOK en 

Siriz. We vinden dat niet in het belang van de doelstelling van beide organisaties. We 

denken dat we krachtiger in het maatschappelijk veld actief kunnen zijn wanneer we aan 

die verwarring een einde kunnen maken, bijvoorbeeld door onder één naam verder te 

gaan. In 2019 zal het bestuur hierover in gesprek gaan met de leden. 
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1. Visie en missie 

 

 

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 

40530980 en is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 

Instelling. 

 

De vereniging maakt geen winst met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten. 

De vereniging wordt gefinancierd door contributies van haar leden en door donaties van 

particulieren, kerken, organisaties en bedrijven. 

 

• Visie 

 

De vereniging heeft de volgende visie. 

 

Elk menselijk leven is vanaf het begin waardevol en kwetsbaar, ook het ongeboren leven. 

We willen eraan bijdragen dat elk mens zich veilig kan ontwikkelen. 

Het bevorderen van verantwoord seksueel gedrag van jeugdigen en jongvolwassenen 

draagt eraan bij dat onbedoelde zwangerschappen worden voorkomen. 

 

In schijnbaar uitzichtloze situaties rond zwangerschap en jong ouderschap kunnen 

hulpverleners ogen openen voor perspectieven en kunnen cliënten daarnaar handelen. 

 

• Missie 

 

De vereniging heeft de volgende missie, die zij ten uitvoer brengt door de Stichting Siriz 

financieel te ondersteunen. 

 

We versterken morele competenties, kennis en vaardigheden van jeugdigen en 

jongvolwassenen met het oog op een verantwoord seksueel gedrag en het voorkomen 

van onbedoelde zwangerschap. 

 

We bieden perspectief bij onbedoelde zwangerschap door ondersteuning en zorg te 

bieden aan mannen en vrouwen die worstelen met de keuze voor het voldragen of 

afbreken van de zwangerschap en de periode daarna. 
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2. Bestuur 

 

 

• Samenstelling 

 

Het bestuur van de vereniging bestaat per 1 januari 2019 uit de volgende leden. 

 

• Mevrouw M. (Marjan) Haak-Griffioen, geboren op 29 juni 1951, voorzitter 

Aanvang zitting: 2012 | Einde zitting tweede termijn: 2020 

Nevenfuncties: 

o Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Siriz 

o Voorzitter Stichting Present Woerden 

o Voorzitter Stichting Mens 

o Vicevoorzitter Raad van Toezicht Openbare Onderwijs Groep Amersfoort 

o Bestuurslid Klachtencommissie Governance en Beloning MBO 

 

• Mevrouw M.E. (Maaike) Harmsen, geboren op 13 november 1975, secretaris 

Aanvang: 2018 | Einde zitting eerste termijn: 2020 

Functie: 

o PhD Candidate onderzoeksgroep ‘The Future of Business ethics’ 

Nevenfuncties: 

o Commissaris Nedag BV; 

o Secretaris Stichting Dream it, Wish it, Do it 

o Lid Raad van Toezicht Stichting Siriz 

o Lid landelijke Regiegroep hereniging Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en 

Nederlandse Gereformeerde kerken 

 

• De heer drs. H.L. (Huib) van der Kolk, geboren op 4 november 1960, 

penningmeester 

Aanvang: 2014 | Einde zitting eerste termijn: 2022 

Functie:  

o Interim- en projectmanager bij WB de Ruimte 

Nevenfunctie: 

o Lid Raad van Toezicht Stichting Siriz 

 

• De heer A.T. (Aldert) Hoksbergen, geboren op 9 februari 1976, lid 

Aanvang: 2014 | Einde zitting eerste termijn: 2021 

Functie: 

o Directeur-eigenaar Interimbureau Deltra Consultancy BV 

Nevenfuncties: 

o Voorzitter Raad van Toezicht Prader-Willi Stichting 

o Lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn Meppel 

o Lid Raad van Toezicht Stichting Cultureel Centrum de Plataan 

o Lid Accreditatiecommissie Opleidingscentrum Bureau Meesterschap 

o Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Siriz 

 

• De heer S.L. (Steef) Visser RA, geboren op 6 maart 1959, lid 

Aanvang: 2012 | Einde zitting tweede termijn: 2019 
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Functie: 

o Partner en CEO Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs 

Nevenfuncties: 

o Voorzitter Raad van Commissarissen Fides Wonen 

o Voorzitter Stichting Kerkelijk Bureau Hersteld Hervormde Kerk (landelijk) 

o Voorzitter Stichting Predikantstraktementen Hersteld Hervormde Kerk 

(landelijk) 

o Voorzitter Commissie Toezicht & Financiën Hersteld Hervormde Kerk 

o Voorzitter Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee 

o Voorzitter Commissie MKB Koninklijke NBA 

o Voorzitter Stuurgroep Smart Water 

o Secretaris Stichting voor Sociale en Maatschappelijke Belangen te 

Sommelsdijk 

o Secretaris Stichting Monumentenbehoud en Stichting Monumentenbeheer te 

Sommelsdijk 

o Penningmeester Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Middelharnis-

Sommelsdijk 

o Penningmeester Vereniging van Bedrijven Goeree-Overflakkee 

o Bestuurslid Stichting Predikantspensioenen Hersteld Hervormde Kerk 

(landelijk) 

o Bestuurslid Stichting Paulina.nu 

o Bestuurslid Stichting Support Goede Doelen 

o Lid Raad van Toezicht Stichting Siriz 

 

• De heer J.B.S. (Joël) van de Wetering, geboren op 14 april 1978, lid 

Aanvang: 2018 | Einde zitting eerste termijn: 2022 

Functie: 

o Manager Business Control Specifiek Achmea – divisie Zilveren Kruis 

Nevenfunctie: 

o Lid Raad van Toezicht Stichting Siriz 

 

• Mevrouw mr. drs. D.P.J. (Daniëlle) Woestenberg MA MA, geboren op 14 oktober 

1980, lid 

Aanvang: 2018 | Einde zitting eerste termijn: 2022 

Functies: 

o Lobbyist/jurist Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) 

o Jurist Ad Extra Secretariaat Nederlandse Bisschoppenconferentie van de 

Rooms-Katholieke Kerk 

o Docente Levensbeschouwing Rythovius College 

o Eigenaar adviesbureau PubliuZ 

Nevenfuncties: 

o Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Fides Wonen  

o Lid Raad van Toezicht Stichting ProDemos - Huis voor Democratie en 

rechtsstaat 

o Lid Raad van Toezicht Stichting Land van Horne 

o Lid Raad van Toezicht Stichting Opella 

o Lid Raad van Toezicht Stichting Siriz 

o Lid Raad van Toezicht Stichting Thuiszorg West-Brabant 
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o Lid Raad van Toezicht WorldVision 

 

• Mevrouw drs. F.E. (Francis) Wout, geboren op 18 september 1953, lid 

Aanvang: 2018 | Einde zitting eerste termijn: 2020 

Functie: 

o Perschef Bisdom Rotterdam 

Nevenfuncties: 

o Voorzitter College van Perschefs van de Nederlandse Kerkprovincie 

o Lid Bisschoppelijke Commissie voor Communicatie en Media (BCCM) 

o Lid Bisschoppelijk Brielse Commissie t.g.v. Nationaal bedevaartsoord te Brielle 

o Lid Participantenraad Laurens Zorg 

o Lid Raad van Toezicht Stichting Siriz 

 

• Bezoldiging 

 

Bestuursleden kunnen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Er 

worden geen vacatiegelden uitgekeerd. Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden 

redelijkerwijs hebben door hun functie bij de vereniging. 
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3. Medewerkers 

 

 

Aan de vereniging zijn per 1 januari 2019 de volgende medewerkers verbonden. 

 

• De heer R.A. (Ronald) Zoutendijk MBA MSW, algemeen directeur 

• De heer B. (Arthur) Alderliesten, directeur kenniscentrum 

• Mevrouw I. (Ivette) Schuitema, manager marketing & community 

• Mevrouw J.E. (Jentine) Kuipers-Blokhuis, vrijwilligersadviseur 

• Mevrouw P.E. (Pauline) Kuiper-Papjes, coach vrijwillige inzet 

• Mevrouw A. (Anneke) Scholma-Zetstra, ledenadministrateur 

• Mevrouw W. (Wietske) Segers-Nagtegaal, communicatieadviseur 
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4. Comité van aanbeveling 

 

 

Het Comité van Aanbeveling van de vereniging bestaat uit de volgende personen. 

 

o De heer dr. ir. J. (Jan) van der Graaf 

o De heer rabbijn L.B. (Lody) van de Kamp 

o Mevrouw Vonne van der Meer 

o De heer monseigneur dr. G.J.N. (Gerard) de Korte 

o Mevrouw dr. C.A. (Ine) Voorham 

o De heer drs. J. (Jan) Wessels MTh 

o DE heer ds. W. (Willem) Visscher 
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5. Activiteiten in 2019 

 

 

• Vergaderschema 

 

Voor het planjaar 2019 zijn de volgende bestuursvergaderingen gepland. 

 

o 26 februari 

o 21 mei 

o 12 september 

o 19 november 

 

In het voorjaar en najaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. 

De voorjaars-ALV is gepland op 21 mei 2019. 

 

• Verhouding VBOK en Siriz 

 

De vereniging heeft op 30 augustus 2010 de Stichting Siriz opgericht. 

 

Siriz is in Nederland een unieke organisatie op het terrein van de bevordering van 

seksuele integriteit, preventie van onbedoelde zwangerschap en ondersteuning en zorg 

bij onbedoelde zwangerschap. Om deze unieke positie te bewaken is het noodzakelijk om 

eens in de zoveel tijd te herijken. Het gaat dan om de beantwoording van vragen als: 

wat moeten we doen om op de meest effectieve manier duurzaam en kwalitatief de 

preventie-, ondersteunings- en zorgtaken te kunnen blijven doen voor onze doelgroep? 

 

In het najaar van 2018 heeft de vereniging geconstateerd dat zowel in de media als in de 

politiek discussie is ontstaan over Siriz en VBOK, waarbij ten onrechte de professionaliteit 

van Siriz ter discussie is komen te staan. De nauwe samenhang van de VBOK en Siriz 

roept bij sommigen vragen op over de doelstelling van Siriz. 

 

Zowel de vereniging als de Stichting Siriz respecteren de keuzevrijheid van de vrouw bij 

een onbedoelde zwangerschap. Gelet op de in 2018 geuite twijfels hierover bij sommige 

politieke partijen en media, heeft de vereniging zich voorgenomen om naast de 

beschermwaardigheid van het ongeboren menselijk leven, consequent de wettelijk 

vastgelegde keuzevrijheid van de vrouw bij een onbedoelde zwangerschap te noemen in 

haar uitingen. 

 

De vraag is nu of er een vorm te vinden is, waarbij de organisatiestructuur en 

formulering van de statutaire doelstelling geen aanleiding voor sommigen geeft te 

twijfelen aan de integere en professionele wijze waarop de medewerkers van Siriz 

onbedoeld zwangere vrouwen ondersteunen, terwijl er tegelijkertijd recht wordt gedaan 

aan de betrokkenheid van Siriz en haar achterban bij de thematiek van de 

beschermwaardigheid van het ongeboren menselijk leven. 

 

In 2019 zullen zowel Siriz als de VBOK in gesprek gaan met de achterban over de koers 

van de beide organisaties. 
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• Communicatie met de achterban 

 

De focus ligt in alle communicatie met de achterban op het goede werk dat Stichting Siriz 

doet. Uitgangspunt voor de communicatie is de visie en missie gekoppeld aan de 

kernwaarden: bemoedigend, oog voor elkaar en krachtig. 

 

Naast de leden zullen ook kerken hierbij worden betrokken. Onderzocht wordt of er 

vrijwilligers zijn die in de kerk willen zorgdragen voor een collecte ten goede van de 

vereniging. 

 

De afgelopen jaren schrijven meer leden zich uit bij de vereniging dan dat er worden 

ingeschreven. Grotendeels is dit te verklaren door het vergrijzen van de achterban. Ook 

is er een deel dat hun lidmaatschap of donatie stopzet vanwege andere redenen.  

In 2018 is gestart met in kaart brengen van de leden en donateurs. Daarmee wil de 

vereniging effectiever communiceren, de achterban inzetten voor het opsporen van 

nieuwe leden en donateurs en het terugwinnen van een deel van de achterban door 

bezoekers van de website te interesseren in het ondersteunen van de vereniging. 

 

• Vrijwilligersbeleid 

 

Lokale teams 

In 2019 willen we werken aan het versterken en waar mogelijk uitbreiden van ons 

netwerk van vrijwilligers voor leden- en fondsenwerving. 

 

Debattrainers 

In het planjaar zal worden onderzocht welke rol de debattrainers kunnen vervullen. 

Onderzocht zal worden of debattrainers kunnen worden ingezet als gastdocenten en 

trainers van docenten voor preventielessen op scholen. 

 

Beurzen en evenementen 

De vereniging wil zorgdragen voor voldoende vrijwilligers die tijdens evenementen en 

beurzen de VBOK willen vertegenwoordigen. 

 

• Fondsenwervingsbeleid 

 

De vereniging wil de betrokkenheid van individuele gevers verhogen en daarmee de 

inkomsten. Dit door in te zetten op het vergroten van de zichtbaarheid van het werk van 

Siriz en bekendheid te generen voor de professionele hulp die Stichting Siriz biedt. 

Naast de reguliere contactmomenten met de achterban, zoals het ledenmagazine en 

direct-mails, zal de vereniging de volgende instrumenten inzetten. 

 

Collectes 

In meerdere regio’s in Nederland zullen ongeveer 600 vrijwilligers dit jaar langs de 

deuren gaan om fondsen te werven voor VBOK. Tijdens deze collecte staat het 

preventiewerk van Siriz centraal. 
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Voor de landelijke collecteweek zal een landelijke projectcoördinator worden 

geworven. 

 

 

 

Online fondsenwerving 

In het planjaar zal worden geëxperimenteerd met online fondsenwerving. Het 

hoofdkanaal dat ingezet wordt is Facebook. Er zullen diverse campagnes worden 

uitgevoerd. 

De vereniging zal op een meer projectmatige basis fondsen gaan werven. Uit diverse 

onderzoeken blijkt dat hoe concreter de vraag, hoe groter de hulp. Onderzocht wordt 

welke projecten geschikt zijn voor het inzetten van crowdfunding. 

 

Nalatenschappen 

De vereniging wil haar achterban adequaat informeren over de mogelijkheid tot het 

inbrengen van schenkingen in een nalatenschap. 


