
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Stichting BAKboord Den Haag 

Catsheuvel 113 

2517 KA DEN HAAG 

www.stichtingbakboord.nl 

Den Haag, 9 april 2018 

 

Beste lezer, 

Het verheugt ons om u het jaarverslag van Stichting BAKboord Den Haag over 2017 aan te bieden. 

We mogen met een goed gevoel terugkijken op het jaar 2017. Het is namelijk het jaar waarin 

Stichting BAKboord Den Haag werd opgericht, en wel op 25 augustus 2017. Zo werd de draad 

opgepakt van een goede geschiedenis die het project BAKboord al onder de vlag van de Vincentius 

Vereniging Den Haag en de Stichting Ozanam had neergezet. Het jaar 2017 werd dan ook 

afgesloten met een medewerkersbijeenkomst in Den Haag om dit heuglijk feit te vieren. 

Eigenlijk ligt er dus geen JAARverslag voor u. Vanwege de oprichtingsdatum beslaat de 

verslagperiode slechts vier maanden. In (en natuurlijk ook vóór) die vier maanden is verschrikkelijk 

veel werk verzet om de personele en financiële organisatie voor te bereiden om op 1 januari 2018 

daadwerkelijk van start te kunnen gaan. Aan het einde van dit verslagjaar kunnen we met gepaste 

trots zeggen dat dat goed is gelukt. Niet alleen dankzij de inzet en betrokkenheid van de 

bestuurders, maar meer nog dankzij de niet aflatende inzet van een groep zeer gecommitteerde 

vrijwilligers: de jobcoaches die ook zorgdroegen voor de doorstart van dit prachtige 

werkbemiddelingsproject voor ex-gedetineerde werkzoekenden, met als resultante de Stichting 

BAKboord Den Haag. 

In deze vier maanden van 2017 was het goed te merken dat Stichting BAKboord Den Haag veel 

vertrouwen en een goede naam heeft bij partners, verwijzers en de gemeente Den Haag. Daarnaast 

werd Stichting BAKboord Den Haag bevestigd in het feit dat zij veel vertrouwen en een goede naam 

heeft bij diverse Haagse en landelijke fondsen. Een herstart dus met veel vertrouwen in de 

toekomst. Een toekomst voor goed ondersteunde, arbeidsintegrerende ex-gedetineerde mannen 

en vrouwen in Den Haag en omstreken. Omdat we daarvoor zijn opgericht! 

 

Walther Burgering 

Voorzitter Stichting BAKboord Den Haag 
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1. Inleiding 

a. Missie 
De Stichting BAKboord Den Haag stelt zich ten doel: 

1. Het begeleiden van ex-gedetineerden in de Haagse regio naar werk en hen te helpen dit werk 

te behouden. 

2. Tevens beoogt de Stichting ex-gedetineerden te ondersteunen op de leefgebieden wonen, 

financiën en persoonlijke relaties. 

b. Mission statement 
BAKboord heeft de overtuiging dat ieder mens een nieuwe kans verdient. Niet alleen de ex-

gedetineerde, maar ook de werkgever en de samenleving als geheel zijn erbij gebaat dat mensen 

met een detentieverleden weer volwaardig kunnen meedraaien in de maatschappij.  Stichting 

BAKboord Den Haag laat zich inspireren door begrippen als menselijke waardigheid, algemeen 

belang en solidariteit. Stichting BAKboord Den Haag beoogt dat ex-gedetineerde mannen en 

vrouwen – mede door het aangaan van een betaalde betrekking – zich verder wapenen tegen 

terugval in de criminaliteit en verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en hun omgeving. 

Stichting BAKboord Den Haag wil een bijdrage leveren aan volledige participatie van ex-

gedetineerde mannen en vrouwen in de samenleving waarin zij leven en werken.  

De kern van de BAKboord-benadering die door onze werkers in praktijk wordt gebracht bestaat uit: 

aanwezigheid, vertrouwen, meeleven, stimuleren, motiveren, trouw zijn en blijven, en 

oprechtheid. De BAKboord-werker heeft oog voor iedere deelnemer. Hij/zij gaat een professionele, 

stimulerende en coachende binding aan. Hij/zij ziet deelnemers niet als consumenten van een 

aangeboden programma maar als actieve deelnemers in ontmoetingen en werktoeleiding.  

c. Doelstelling 
Stichting BAKboord Den Haag wil haar doel bereiken door 

 de inzet van professionals én deskundige coaches op vrijwillige basis en door alle andere 

wettige middelen. 

 een goede samenwerking met de gemeente Den Haag, met partners en met verwijzers op het 

gebied van resocialisatie en reclassering van ex-gedetineerde mannen en vrouwen. 

d. Start van de Stichting 
Stichting BAKboord Den Haag is opgericht op 25 augustus 2017 en was in 2017 gevestigd op het 

adres: Van Bleiswijkstraat 218, 2582 LJ te Den Haag1. 

Website:  www.stichtingbakboord.nl 

Email:  info@stichtingbakboord.nl 

Telefoon: 06 111 480 29 

KvK:  69469776 

Bank:  NL60 ABNA 0251223272 t.n.v. Stichting BAKboord Den Haag 

Stichting BAKboord Den Haag heeft op 31 december 2017 (nog) geen ANBI-status.  

                                                                    
1 Per 1-2-2018 wordt het vestigingsadres veranderd in Catsheuvel 113, 2517 KA Den Haag. 

http://www.stichtingbakboord.nl/
mailto:info@stichtingbakboord.nl
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2. Personeel 

a. Samenstelling bestuur 
De samenstelling van het bestuur op 31 december 2017 was als volgt: 

 Dhr. drs. C.W. (Walther) Burgering, voorzitter 

 Dhr. drs. R.B. (Robin) ten Hoopen, secretaris 

 Dhr. A.P.J. (Ton) Ferber, penningmeester 

 Dhr. drs. D. (Dirk) Offringa, algemeen lid 

b. Beroepskrachten 
Beroepskrachten die in dienst zijn (geweest) bij Stichting BAKboord Den Haag zijn: 

 Dhr. M. Wuijster, kwartiermaker van 1 september 2017 – 17 november 2017 

 Mw. drs. L. Post, projectleider van 1 december 2017 – 31 december 2017 

c. Deskundigheidsbevordering 
Het bestuur van Stichting BAKboord Den Haag heeft een cursus aangeboden gekregen van PEP 

Den Haag met het oog op ondersteuning van het bestuurswerk en zal in 2018 van dit aanbod 

gebruik maken.   

Deskundigheidsbevordering van het personeel is nog niet aan de orde. Deskundigheids-

bevordering van de vrijwilligers wordt primair vormgegeven door de tweewekelijkse intervisie 

onder leiding van de projectleider.  

d. Werkzaamheden bestuur 
 opzet (interne) organisatie Stichting BAKboord Den Haag 

 werving en ontwikkeling sollicitatieprocedure projectleider/kwartiermaker 

 ontwikkelen begroting 2017, 2018, 2019 en 2020 

 ontwikkelen projectplan Stichting BAKboord Den Haag 

 overleg met subsidiegevers, gemeente Den Haag, partners, verwijzers en fondsen 

 financiële aanvragen indienen en prestatieafspraken vastleggen 

 onderzoek naar huisvestingsmogelijkheden 

 werving nieuwe bestuursleden 

 organisatie van eindejaarsbijeenkomst van actieve krachten Stichting BAKboord Den Haag 

 aannemen kwartiermaker en (interim)projectleider 

 vaststellen begroting 2017 en 2018  

e. Werkzaamheden beroepskrachten 
Kwartiermaker 

 voorbereiding opzetten PR, waaronder website en sociale media 

 (opnieuw) contacten leggen met gemeente Den Haag, verwijzers en partners in Haagse regio 

 (mee) nadenken over de opzet van de organisatie 

 kennismaking met bestuur en coaches 

Projectleider 

 opzetten en inrichten van nieuwe website, voorbereiding van nieuwsbrief 

 kennismaking met bestuur en coaches 
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 (mee) nadenken over de opzet en inrichting van de organisatie, o.a. over taakomschrijving 

aanvullende kracht (intaker/relatiebeheerder) 

 coördinatie coaches, bestuur en intaker/relatiebeheerder 

 opzetten intervisiebijeenkomsten coaches 

 start werving deelnemers/kandidaten voor het BAKboordprogramma 

 

3. Financiën 
Bij de start van Stichting BAKboord Den Haag werd een start-‘kapitaal’ gecreëerd door donaties / 

subsidies van de Vincentius Vereniging Den Haag en het Hofje van Nieuwkoop, nodig om de 

voorbereiding van de herstart van BAKboord mogelijk te maken.  Vanuit deze financiële 

ondersteuning kon het bestuur van Stichting BAKboord Den Haag een kwartiermaker en een 

projectleider aanstellen. Ook konden de eerste schreden worden gezet op weg naar een goede PR- 

en wervingscampagne. 

De jaarcijfers over 2017 zijn opgesteld op kasbasis. Dat betekent dat toegezegde 

donaties/subsidies voor 2017 en kosten over 2017 die voldaan zijn in 2018 niet in de cijfers zijn 

opgenomen. De vermelde bedragen zijn op tientallen afgerond. 

 

4. Jaarcijfers 2017 
Inkomsten  Uitgaven  Saldo 

     €   €    €   

Vincentius Vereniging Den Haag 10.000,00 

Hofje van Nieuwkoop     2.000,00 

Startkosten w.o.      1.080,00 

 Notariskosten 

 Inschrijving KvK 

Bestuurskosten w.o.      1.550,00 

 PR/ opbouw website 

Salariskosten w.o.      5.520,00 

 Loonheffing 

 Salarisadministratie 

           3.850,00 

 


