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Woord vooraf 
 
 
In dit jaarbeleidsplan, dat betrekking heeft op het jaar 2021, legt het bestuur van de 
VBOK, de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (hierna te noemen: 
VBOK), het actuele beleid vast. Het beleidsplan zal jaarlijks worden aangepast indien en 
voor zover daartoe aanleiding bestaat. 
 
In het jaar 2020 heeft de VBOK zich volledig gericht op de financiering van de Stichting 
Siriz. Hierbij heeft de VBOK als voornaamste doel het financieren van de preventielessen, 
het ondersteunen van vrouwen die een keuze maken tussen het voldragen of afbreken 
van hun onbedoelde zwangerschap en het waar nodig opvangen van jonge moeders.  
 
Voor zowel de VBOK als Siriz geldt dat zij haar werk doet en wil blijven doen vanuit 
christelijke waarden en haar visie op de waarde van het menselijk leven, ook het 
ongeboren leven. 
 
In 2021 zal het bestuur de hulp die Siriz biedt voorop zetten. Want één ding is voor het 
bestuur duidelijk: hulpverlening aan vrouw, man en kind bij onbedoelde zwangerschap is 
en blijft de kerntaak. 
De VBOK zal zich daarom concentreren op het werven van financiële middelen om het 
werk van Siriz mogelijk te maken. 
Met andere organisaties zijn afspraken gemaakt over een passende rolverdeling in 
maatschappelijke debat over medisch-ethische onderwerpen.  
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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 
 
Het bestuur heeft de volgende visie vastgesteld. 
 

• 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 
 
Het bestuur heeft de volgende missie vastgesteld, die zij ten uitvoer brengt door de 
Stichting Siriz financieel te ondersteunen. 
 

• 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 ouder en kind, voor en na de 
bevalling. 
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2. Bestuur en directie 
 

• Bestuur 
 
Het bestuur van de vereniging bestaat per 4 september 2020 uit de volgende leden. 
 

• Mevrouw M.E. (Maaike) Harmsen, geboren op 13 november 1975, secretaris, 
tevens waarnemend voorzitter 
Aanvang: 2016 | 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 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 tweede termijn: 2022 
Functie: 
o Interim- en projectmanager bij WB de Ruimte 
Nevenfuncties: 
o Lid Raad van Toezicht Siriz 

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

Aanvang: 2018 | Einde zitting eerste termijn: 2022 
Functie: 
o Manager finance & control Kamer van Koophandel 
Nevenfunctie: 
o Lid Raad van Toezicht Siriz 

 
• Mevrouw D.P.J. (Daniëlle) Woestenberg, geboren op 24 oktober 1980. 

Aanvang: 2018 | Aftredend per 1 november 2020 
Functies: 
o Lobbyist/jurist Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) 
o Jurist Ad Extra Secretariaat Nederlandse Bisschoppenconferentie van de 

Rooms-Katholieke Kerk 
o Docente Levensbeschouwing Rythoviuscollege Eersel 
o Eigenaar adviesbureau PubliuZ 
Nevenfuncties: 
o Lid Raad van Commissarissen Stichting SSHN 
o Lid Raad van Toezicht ProDemos, Huis voor Democratie en rechtsstaat 
o Lid Raad van Toezicht Siriz 
o Lid Raad van Toezicht Thuiszorg West-Brabant 

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

Aanvang: 2018 | Einde zitting eerste termijn: 2022 
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Nevenfuncties: 
o Lid Bisschoppelijke Commissie voor Communicatie en Media (BCCM) 
o Lid Participantenraad Laurens Zorg 
o Lid Raad van Toezicht 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. 
 

• Directie 
 
Aan de vereniging is per 1 januari 2021 de volgende medewerker verbonden. 
 

• De heer R.A. (Ronald) Zoutendijk MBA MSW, directeur (0,11 fte) 
 
Voor werkzaamheden op het terrein van communicatie, marketing, fondsenwerving, 
donateurs- en ledenadministratie wordt gebruik gemaakt van de diensten van 
medewerkers van Siriz. 
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3. Comité van aanbeveling 
 
 
Het Comité van Aanbeveling van de vereniging bestaat uit de volgende personen. 
 

o De heer R. (Ruben) Flach 
o De heer dr. ir. J. (Jan) van der Graaf 
o Mevrouw V. (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 ds. W. (Willem) Visscher 
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4. Activiteiten 
 
 

• Vergaderschema 
 
In het planjaar zullen ten minste twee bestuursvergaderingen worden gepland. 
 
In het voor- en najaar zal een Algemene Ledenvergadering gehouden. 
In het voorjaar wordt o.a. de Jaarverantwoording van 2020 geagendeerd; in het najaar 
het Jaarbeleidsplan voor 2022. 
 

• Identiteit en positionering VBOK en Siriz 
 
In 2019 is veel aandacht gegaan naar een structuurwijziging van de VBOK. Begin 2019 
heeft het bestuur de leden gevraagd mee te denken over een manier waarop de VBOK en 
Siriz met één mond kunnen spreken en de voor de buitenwereld onduidelijke 
verhoudingen te verduidelijken. 
Eind 2019 is gebleken dat een structuurwijziging niet de oplossing is voor het doel dat 
het bestuur van de VBOK wil bereiken; hulp bieden aan vrouw, man en (ongeboren) kind 
bij onbedoelde zwangerschap. 
 
Uit het gehele traject dat het bestuur in 2019 heeft ingezet is gebleken dat er hiaten 
bestaan in de identiteit en het imago van zowel de VBOK als Siriz. 
 
Het bestuur van de VBOK zal in 2021 zich bezinnen op het duidelijker uitdragen van de 
positie en identiteit van de VBOK. Deze positionering zal gericht zijn op de hulpverlening 
aan zij die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. 
 

• Communicatie met de achterban 
 
In de communicatie met de achterban staat het werk van Siriz centraal. Uit het 
uitgevoerde achterbanonderzoek in 2019 is gebleken dat een groot deel van de leden 
hulp aan vrouw, man en kind belangrijk vindt. 
In de communicatie-uitingen zal hiermee rekening worden gehouden. 
Daarnaast blijkt uit het achterbanonderzoek dat de leden minder papieren communicatie-
uitingen willen ontvangen. In het planjaar zal dan ook een nieuwe manier van 
communicatie met de achterban worden ontwikkeld. Het is de bedoeling om sneller met 
de achterban te kunnen communiceren op een goedkopere manier. 
In verband met de bovenstaande ontwikkeling zal ook het ledenmagazine onder de loep 
genomen worden. 
 
In 2020 is er gestart met het onderzoeken van de zogenoemde ‘donor journey’ van de 
achterban. Door de gegevens van leden en donateurs te onderzoeken is er een goed 
beeld ontstaan van hun wensen. 
Ook is een duidelijke groep in beeld die zich kan gaan binden aan de VBOK als nieuw lid 
of donateur en het werk van de VBOK als Siriz wil ondersteunen.  
 
Een nieuw geïntroduceerd softwarepakket voor het beheren van gegevens van leden en 
donateurs en interacties met dezen in 2020 kan ervoor zorgdragen dat de communicatie 
kan worden afgestemd op de wensen van het lid of de donateur. Zo wordt de 
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communicatie veel persoonlijker en hoeven er minder brieven aan leden en donateurs 
worden verzonden.  
 

• Vrijwilligersbeleid 
 
In 2019 is het vrijwilligersbeleid ontwikkeld en vastgesteld. In 2020 zijn er vanwege het 
coronavirus weinig mogelijkheden geweest voor het opzetten van een klankbordgroep of 
het stimuleren van teams in de regio. Ook het uitvoeren van de landelijke collecte is niet 
mogelijk geweest. Dit is doorgeschoven naar een online actie via WhatsApp en Facebook.  
 
In 2021 is het van belang om ook de vrijwilligersfuncties te onderzoeken en eventueel uit 
te breiden. Met de huidige bestaande lokale teams zal gezamenlijk worden bepaald welke 
rol zij kunnen spelen in de fondsenwerving. 
Voorts zal worden onderzocht of een klankbordgroep meerwaarde kan hebben. Bij een 
positieve uitkomst zal er een nieuwe klankbordgroep worden opgericht. 
 

• Fondsenwervingsbeleid 
 
In het planjaar zal de nadruk focus liggen op de inning van contributies van leden. In 
2020 is gebleken dat een groot deel van de leden haar contributie niet of niet volledig 
betaalt. 
 
Onderscheid leden en donateurs 
Veel leden van de VBOK gedragen zich als donateurs. Er zal een onderscheid worden 
aangebracht tussen leden en donateurs van de VBOK. Op basis hiervan zullen nieuwe 
proposities ontwikkeld worden. 
Een logisch gevolg van het onderscheid is dat leden meer inzicht, inspraak en informatie 
tot hun beschikking krijgen. 
Donateurs zullen op een andere manier benaderd worden dan leden. 
 
Nieuw CRM-systeem en datagericht werken 
In 2020 is een nieuw softwarepakket voor het beheren van gegevens van leden en 
donateurs en interacties met dezen in gebruik genomen. Dit Customer Relations 
Managementsysteem maakt het mogelijk dat op basis van gevalideerde data er een beter 
beeld ontstaat van leden en donateurs, waardoor de VBOK in het planjaar haar leden en 
donateurs op maat kan bereiken en berichten. Daarnaast zullen de resultaten van het 
onderzoek naar de ‘donor journey’ verwerkt moeten worden in een nieuwe beleid.  
 
Online fondsenwerving en informatieverstrekking 
Uit het achterbanonderzoek van 2019 is gebleken dat veel leden en donateurs online 
geïnformeerd willen worden over de activiteiten van de vereniging. In 2020 is gestart 
met een eerste experiment door de deur-tot-deur-collecte te verplaatsen naar een online 
collecte. Het resultaat laat zien dat 25% van de inkomsten ook daadwerkelijk via de 
online kanalen geworven kan worden. 
In 2021 zal een strategie over de inhoud worden ontwikkeld die het voor leden en 
donateurs interessant maakt om de website van de VBOK in de gaten te houden. 
Daarnaast zal de VBOK zich richten op online fondsenwerving. Dit vraagt om onderzoek 
en een lange adem. Direct rendement vanuit online fondsenwerving wordt niet verwacht. 
Wel voor de langere termijn wordt gekeken naar een juiste strategie. 
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5. Begroting 2021 
 

 
5.1 Begroting voor 2021 
 
Baten € 
Donaties, giften, etc. 1.625.000 
Totale baten 1.625.000 
  
Lasten  
Ondersteuning Siriz  
Bijdrage Siriz 950.000 
Totale lasten Ondersteuning Siriz 950.000 
  
Fondsenwerving  
Publiciteits- en communicatiekosten 340.000 
Personeelskosten 151.000 
Overige kosten 4.000 
Totale lasten Fondsenwerving 495.000 
  
Overhead  
Personeelskosten 65.739 
Huisvestingskosten 13.125 
Kantoorkosten 17.500 
Overige kosten 64.476 
Afschrijvingen 3.000 
Totale lasten overhead 163.840 
  
Totale lasten 1.608.840 
Resultaat 16.160 

 
5.2 Toelichting op de baten 
 
De VBOK verwacht, en zet erop in, de baten uit donaties, giften, etc. te continueren 
overeenkomstig de voorafgaande jaren. Dit lijkt realistisch omdat de gerealiseerde baten 
in 2020 nagenoeg overeenstemmen met de begrote baten. 
 
5.3 Toelichting op de lasten 
 
− De bijdrage aan Siriz wordt in overleg met de Raad van Bestuur van Siriz vastgesteld. 

In 2019 is een bijdrage aan Siriz van € 950.000 gerealiseerd. Voor 2020 is de 
verwachting dat eveneens € 950.000 kan worden bijgedragen. 

− De lasten van fondsenwerving zijn in overeenstemming met die van het voorgaande 
jaar. 

− De lasten van overhead worden noodzakelijk geacht om de organisatie te laten 
voortbestaan. 
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