Uit de bestuursvergadering
Arnhem, 5 februari 2015
Tijdens de bestuursvergadering van 28 januari zijn enkele bestuursleden afwezig in verband met
vakantie of ziekte. Zo ook Merel van Groningen, die officieel zou worden benoemd als bestuurslid.
Dit moet dus even wachten tot de volgende vergadering (25 februari).
De voorzitter vertelt dat Sander Band van het Ministerie van VWS wordt opgevolgd door Jenny
Bosma. Zij gaan begin maart kennis maken met een delegatie van het bestuur. Met een uitgebreider
gezelschap zullen ook de resultaten van het onderzoek van “bevraag” (Carla Schouwenaars) worden
besproken, die zijn vervat in een plan van aanpak. Bij deze bijeenkomst zal niet alleen het Ministerie
aanwezig zijn, maar zullen ook alle betrokken organisaties (SKIP, VPKK, WOMP) erbij zijn.
Nu de Werkgroep Onderzoek Misstanden Psychiatrie (WOMP) en Vrouwenplatform Kerkelijk
Kindermisbruik (VPKK) gesubsidieerd worden vanuit SKIP komen de eerste aanvragen binnen. Het
gaat om onkosten voor een lotgenotendag voor VPKK en voor WOMP om het maken van een folder
en het nemen van een tijdschriftabonnement. VPKK en WOMP blijven zelfstandig functionerende
organisaties en kunnen volgens de subsidierichtlijnen van VWS en volgens de declaratielijn van SKIP
de gemaakte kosten na goedkeuring declareren bij de penningmeester van SKIP.
Ten aanzien van de richtlijnen declaraties voor vrijwilligers zijn er twee opties: gekozen kan worden
voor een belastingvrij bedrag per jaar ten bedrage van € 1.500,- waarvan men dan zelf de gemaakte
kosten kan betalen of vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Gekozen is voor optie 2,
dus vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Voor reiskosten kan dit op basis van
Openbaar Vervoer of op basis van 0,28 per gereden kilometer. Dit wordt ook op de website
geplaatst.
Het bestuur is druk bezig met het jaarverslag. Er wordt momenteel van alle kanten aan gewerkt en
het zal waarschijnlijk in maart klaar zijn.
In het vorige stukje uit de bestuursvergadering werd al gesproken over het probleem van
overhandigen van bewijslast voor veel kinderen die in pleeggezinnen zijn opgevangen.
Roos Haase, ambassadeur van SKIP is met Danny Pront, een mediator/psycholoog naar een
hoorzitting bij het schadefonds (SGM) geweest. Roos heeft dit als positief ervaren en is met goede
hoop weggegaan bij het schadefonds. Met spanning wachten we op de uitslag, waarna het bestuur
van SKIP een besluit zal nemen of dit in de toekomst ingebed gaat worden in de structuur van SKIP.
16 maart vindt een vervolggesprek plaats.

