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Inleiding (1/2)
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• Op 21 mei 2019 vond tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) een 
verkenning plaats over de toekomst van de VBOK (hierna: de vereniging) 
en van Siriz (hierna: de stichting).

• Het bestuursvoorstel is gepresenteerd en toegelicht. In gesprek gaan is 
belangrijk om elkaar goed te begrijpen. Er zijn nog geen besluiten 
genomen.

• De leden hebben het bestuur o.a. gevraagd mogelijke scenario’s nader te 
verkennen.

• Tijdens de ALV op 26 september 2019 zal het gesprek over dit onderwerp 
worden vervolgd. Ook tijdens deze vergadering zullen geen besluiten 
worden genomen.



Inleiding (2/3)

• Het bestuur hecht veel waarde aan het consulteren van de leden. De leden 
adviseren het bestuur over het gewenste scenario. Het bestuur neemt dat 
advies mee in haar definitieve voorstel. Uiteindelijk besluiten de leden. 

• Het bestuur heeft het Comité van Aanbeveling VBOK bijgepraat en gehoord.
• Er is in de maand juli 2019 een achterbanonderzoek uitgevoerd.
• In juni 2019 zijn er bijeenkomsten met vrijwilligers georganiseerd.
• Er zijn diverse 1:1-gesprekken gevoerd met belanghebbenden.
• Op 18 september 2019 wordt er overleg gevoerd met ketenpartijen om de 

maatschappijbeïnvloeding te borgen en de “stem van het ongeboren kind” 
een plek te geven alsmede wederzijdse erkenning en samenwerking te 
realiseren. 
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Inleiding (3/3)
Huidige missie en visie van de vereniging en stichting

Visie
• Elk mens is vanaf het begin waardevol en kwetsbaar, ook het ongeboren kind.
• Elk mens heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid.
• Elk mens heeft recht op een barmhartige ondersteuning in schijnbaar uitzichtloze

situaties rond zwangerschap en jong ouderschap.

Missie
• Wij bevorderen verantwoord seksueel gedrag van jeugdigen en jongvolwassenen om 

onbedoelde zwangerschappen te voorkomen.
• Wij bieden perspectieven en ondersteuning aan mannen en vrouwen die worstelen met de 

keuze voor het afbreken of het voldragen van de zwangerschap.
• Wij bieden in sociaal kwetsbare situaties zorg aan moeder en kind, voor en na de bevalling.
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Aanleiding en urgentie (1/3)

• De vereniging heeft een heldere doelstelling die we al jaren uitdragen, 
namelijk: de bescherming van het ongeboren menselijk leven.

• In 2010 heeft de vereniging de preventie, ondersteuning en zorg die zij al 
die jaren ervoor uitvoerde, ondergebracht bij de stichting.

• De stichting werkt vanuit de grondhouding dat de waarde van het menselijk 
leven, ook het ongeboren leven, een groot goed is. 

• Steeds vaker merken we hoe complex het is om twee organisaties te zijn: 
de stichting en de vereniging. Er blijft na al die jaren nog steeds behoefte 
aan duidelijkheid over de relatie tussen deze twee. 
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Aanleiding en urgentie (2/3)

• Duidelijkheid is geboden voor de onbedoeld zwangere vrouw, de leden van 
de vereniging, voor het Ministerie van VWS, de politiek en medewerkers van 
de vereniging en stichting. Voortdurende verwarring brengt de 
hulpverlening in gevaar.  

• De onduidelijkheid komt met name voort uit de naamgeving van de 
vereniging (VBOK), het voortbestaan van de vereniging na de oprichting 
van stichting en de vraag hoe de doelstelling van de stichting zich verhoudt 
tot die van de vereniging.

• Het gaat dan om de spanning die wordt gevoeld tussen het voeren van het 
maatschappelijke debat over bescherming van het ongeboren leven en het 
respecteren van keuzevrijheid van de vrouw in onze hulpverlening.

• De huidige situatie is niet in het belang van onze doelgroep: de onbedoeld 
zwangere vrouw en het ongeboren kind. 
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Aanleiding en urgentie (3/3)

• Afgelopen decennia is er veel veranderd in de omgeving waarin de 
vereniging en stichting opereren; er zijn (ook) andere organisaties actief op 
het thema onbedoelde zwangerschap en maatschappijbeïnvloeding. Nieuwe 
tijden vragen om nieuwe oplossingen.

• Het bestuur van de vereniging en de Raad van Toezicht van de stichting 
zoeken een oplossing vanuit hun betrokkenheid bij de hulpverlening aan 
onbedoeld zwangere vrouwen. Ze wil daarbij primair een waardengedreven
keuze maken zodat het werk van de stichting kan blijven voortbestaan.

• Elk scenario zal in ieder geval aan de eis van professionaliteit van de 
hulpverlening moeten voldoen.
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Scenario’s: Huidige situatie

Bestuurlijk

• De huidige situatie is het gevolg van de besluiten de stichting op te richten (2010), de 

vereniging te revitaliseren (2015) en de personele unie in te richten (2018).

• Er is sinds 1 juli 2018 sprake van een personele unie tussen het bestuur van de 

vereniging en de Raad van Toezicht van de stichting alsmede per 1 mei 2018 van de 

directie van de vereniging en Raad van Bestuur van de stichting.

• De meeste leden van de vereniging gedragen zich feitelijk als donateurs. Dit blijkt o.a. 

uit de opkomst bij de ALV.

Organisatorisch

• De vereniging en de stichting zijn juridisch twee entiteiten.

• De facto is er sprake van één organisatie.

Financieel 

• De vereniging-donaties worden (na aftrek van de wervingskosten) aangewend voor de 

stichting.
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Scenario 1: Op eigen kracht verder

De vereniging en de stichting maken zich los van elkaar en gaan op eigen kracht verder.

Bestuurlijk
• Personele unie tussen het bestuur van de vereniging en de Raad van Toezicht stichting 

alsmede van de directie van de vereniging en Raad van Bestuur van de stichting wordt 
ongedaan gemaakt.

Organisatorisch
• De vereniging en de stichting worden twee losstaande organisaties met elk een eigen bestuur 

en taakgebied. 
• De vereniging pakt de beïnvloeding van de maatschappij (“de stem van het ongeboren kind”)  

weer op.  
Financieel
• Onderscheid in taakgebied vereniging en de stichting leidt tot duidelijkheid bij leden en 

donateurs. 
• Er gaat géén geld van de vereniging naar stichting. 
• De uitbreiding van het personeelsbestand van de vereniging brengt kosten met zich mee. 
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Scenario 1: Op eigen kracht verder

Variant 1a
• De zelfstandig geworden vereniging stimuleert haar leden om rechtstreeks (ook) de stichting 

financieel te steunen. De verwachting is dat het overgrote gedeelte van de leden de 
vereniging blijft steunen en slechts een klein gedeelte (incidenteel) (ook) de stichting 
ondersteunt. De vereniging draagt in dit geval de kosten voor werving inkomsten.

Variant 1b
• Om de hulpverlening door de stichting (op min of meer hetzelfde niveau) overeind te houden, 

worden de leden gevraagd in te stemmen met de fusie tussen de vereniging en de stichting. 
Een nieuw bestuur krijgt de mogelijkheid om een nieuwe VBOK op te richten (volledig los van 
de oude vereniging en zonder banden met de stichting). De verwachting is dat het overgrote 
gedeelte van de leden donateur van de stichting wordt en slechts een klein gedeelte lid wordt 
van de nieuwe vereniging. De stichting draagt in dit geval de kosten voor werving inkomsten. 
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Scenario 2: Integratie
Beoogd doel van dit scenario is het realiseren van één organisatie waarbij de focus op de hulpverlening aan 
onbedoeld zwangere vrouwen ligt.

Bestuurlijk
• De vereniging wordt Stichting Vrienden van Siriz en fuseert met Stichting Siriz (waarbij Vrienden van 

Siriz de verdwijnende partij is).
• Leden van de vereniging worden donateurs van de stichting. Betrokkenheid van de donateurs via een 

Raad van Advies en een jaarlijkse donateursdag.
Organisatorisch
• De stichting (als verkrijgende partij) gaat door als organisatie met een duidelijke doelstelling, missie en 

visie.
• De stichting kan zich als professionele organisatie toeleggen op de uitvoering van de doelstelling om, met 

een unieke levensbeschouwing, veel onbedoeld zwangere vrouwen te helpen. 
• De beïnvloeding van de maatschappij (op medisch-ethische thema’s) wordt niet langer door onze 

organisatie uitgevoerd. De stichting blijft wel actief in de lobby voor de doelgroep.
• De borging van de maatschappijbeïnvloeding (voor zover niet wordt gedaan door de stichting) zal worden 

ondergebracht bij andere organisaties. In gezamenlijkheid zal de agenda worden bepaald.
Financieel
• De stichting kan doorgaan op het huidige niveau. 
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Financiële consequenties van scenario’s (1/4) 

Scenario 0 Huidige situatie Baten (€) Lasten (€)

Inkomsten 1.600.000 

Kosten werving inkomsten 350.000 

Hulpverlening (door stichting) 750.000 

Maatschappijbeïnvloeding 500.000
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350.000

750.000

500.000

Scenario 0

Kosten werving inkomsten Hulpverlening (door stichting)

Maatschappijbeïnvloeding



Financiële consequenties van scenario’s (2/4)
Inschatting door het bestuur 

Scenario 1: Eigen kracht, variant a leden 

vereniging steunen ook de stichting

Baten (€) Lasten (€)

Inkomsten (totaal) 1.600.000 (?)

Inkomsten vereniging 1.300.000

Kosten werving inkomsten (door vereniging) 300.000

Maatschappijbeïnvloeding (door vereniging) 1.000.000

Inkomsten stichting 300.000

Kosten werving inkomsten (door stichting) 75.000

Hulpverlening (door stichting) 225.000
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300.000

1.000.000

Scenario 1a (vereniging)

Kosten werving inkomsten (door vereniging)

Maatschappijbeïnvloeding (door vereniging)

75.000

225.000

Scenario 1a (stichting)

Kosten werving inkomsten (door stichting)

Hulpverlening (door stichting)



Financiële consequenties van scenario’s (3/4)
Inschatting door het bestuur 
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Scenario 1: Eigen kracht, variant b leden 

worden donateurs stichting, maar er kan een 

nieuwe VBOK worden opgericht 

Baten (€) Lasten (€)

Inkomsten (totaal) 1.600.000 (?)

Inkomsten stichting 1.300.000

Kosten werving inkomsten (door stichting) 300.000

Hulpverlening (door stichting) 1.000.000

Inkomsten nieuwe vereniging 300.000

Kosten werving inkomsten (door vereniging) 75.000

Maatschappijbeïnvloeding (door vereniging) 225.000

300.000

1.000.000

Scenario 1b (stichting)

Kosten werving inkomsten (door stichting)

Hulpverlening (door stichting)

75.000

225.000

Scenario 1b (nieuwe vereniging)

Kosten werving inkomsten (door vereniging)

Maatschappijbeïnvloeding (door vereniging)



Financiële consequenties van scenario’s (4/4) 

Scenario 2 Integratie Baten (€) Lasten (€)

Inkomsten (stichting) 1.600.000 (?) 

Kosten werving inkomsten (door stichting) 350.000

Hulpverlening (door stichting) 1.250.000
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350.000

1.250.000

Scenario 2

Kosten werving inkomsten (door stichting)

Hulpverlening (door stichting)



Samenvatting en waardering door het bestuur
ter bespreking met de leden (1/3)

Criteria Scenario 0: huidige 
situatie

Scenario 1: eigen 
kracht, variant a 
leden vereniging 
steunen ook de 
stichting

Scenario 1: eigen 
kracht, variant b 
leden worden 
donateurs stichting, 
maar er kan een 
nieuwe VBOK worden 
opgericht 

Scenario 2: integratie

Duidelijkheid doelstelling en 
taakopvatting vereniging en stichting 

--
-

- ++

Voldoende middelen stichting 
continuering hulpverlening

+ -- + ++

Continuering maatschappijbeïnvloeding +/- + +/- - (+elders)

Overheidssubsidie voor stichting +/- + + +

Eindoordeel -- - +/- +

-- heel negatief
- licht negatief
0 neutraal
+ licht positief
++ heel positief
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Samenvatting en waardering door het bestuur
ter bespreking met de leden (2/3)

Beoordeling scenario 1: Op eigen kracht verder

• Dit voorstel voorziet in de beoogde duidelijkheid voor cliënten, politiek, VWS 
en achterban. 

• De vraag is of de vereniging voldoende toegevoegde waarde kan bieden 
(wanneer de focus komt te liggen op maatschappijbeïnvloeding) naast de 
overige organisaties die op dit vlak actief zijn.

• In variant a nemen de inkomsten voor de stichting sterk af. Continuïteit van 
stichting in het geding. Hierdoor zullen beleidsmatige en organisatorische 
keuzes gemaakt moeten worden.

• In variant b nemen de inkomsten voor de stichting licht af. Afhankelijk van 
de uiteindelijke keuzes van donateurs zal bezien moeten worden welke 
taken de stichting zal moeten afstoten.

Gespreksnotitie>Inhoudsopgave>Inleiding>Aanleiding en urgentie>Scenario’s>Financiële 
consequenties>Samenvatting en waardering



Samenvatting en waardering door het bestuur
ter bespreking met de leden (3/3)

Beoordeling scenario 2: Integratie 

• Dit voorstel voorziet in de beoogde duidelijkheid voor cliënten, politiek, VWS 
en achterban. 

• De Staatssecretaris heeft te kennen gegeven dat de fusie geen bezwaar is 
voor financiering door VWS.

• De verbondenheid tussen de vereniging en de stichting is niet langer punt 
van kritiek omdat er sprake is van één organisatie. De eigen opvatting van 
de stichting zal nog steeds bron van discussie blijven, maar dat willen we 
ook. 

• Met andere organisaties in het werkveld worden afspraken gemaakt over de 
borging van de “stem van het ongeboren kind”.

• De stichting kan als erkende en landelijk opererende organisatie blijven 
voortbestaan.
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