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Inleiding 
In	  dit	  jaarverslag	  van	  Refugium,	  Noodfonds	  Vluchtelingen	  Zeeland,	  leest	  u	  hoe	  het	  Refugium	  
in	  2014	  is	  vergaan.	  Dit	  jaarverslag	  is	  in	  eerste	  instantie	  bedoeld	  voor	  sponsoren,	  	  donateurs,	  
VluchtelingenWerk	  Zeeland	  (bestuur	  en	  medewerkers),	  maar	  kan	  daarnaast	  ook	  interessant	  
zijn	  voor	  vluchtelingen	  uit	  Zeeland	  en	  andere	  belangstellenden.	  	  
	  
	  
Ontstaan	  Refugium	  
In	  het	  verleden	  hadden	  de	  lokale	  organisaties	  van	  VluchtelingenWerk	  	  eigen	  geldpotjes	  voor	  
bijzondere	  situaties	  en	  gevallen.	  Deze	  waren	  gevuld	  met	  onder	  meer	  kerkelijke	  donaties	  en	  
opbrengsten	  van	  eigen	  wervingsacties	  bij	  serviceclubs,	  bedrijven	  en	  scholen.	  Na	  de	  fusie	  van	  
de	  lokale	  Zeeuwse	  organisaties	  tot	  één	  organisatie	  VluchtelingenWerk	  Zeeland	  werden	  deze	  
potjes	  geoormerkt	  ondergebracht	  en	  bijgehouden	  in	  de	  centrale	  boekhouding.	  Daarmee	  
werden	  ze	  ook	  ondergeschikt	  aan	  de	  financiële	  toekomst	  van	  VluchtelingenWerk	  Zeeland.	  
Nieuwe	  wervingsacties	  en	  het	  bijhouden	  van	  geoormerkte	  dotaties	  en	  onttrekkingen	  per	  
locatie	  bleken	  tijdrovend.	  Vrijwilligers	  vinden	  om	  dergelijke	  activiteiten	  te	  willen	  uitvoeren,	  
bleek	  lastig	  te	  zijn.	  Grotere	  wervingsacties,	  provinciebreed	  bijvoorbeeld,	  gebeurden	  nog	  
niet.	  	  
De	  oprichters	  van	  Refugium	  wilden	  een	  onafhankelijk	  noodfonds	  opzetten	  waarmee	  voor	  de	  
hele	  provincie	  in	  één	  administratie	  kon	  worden	  gewerkt.	  Vluchtelingenwerk	  Zeeland	  stond	  
achter	  die	  opzet	  en	  bracht	  per	  1	  januari	  2014	  de	  lokale	  gelden	  in	  de	  nieuwe	  stichting	  in.	  Er	  
werden	  afspraken	  gemaakt	  betreffende	  aanvraagprocedures	  en	  bestedingsdoelen.	  
Refugium	  was	  daarmee	  een	  feit	  geworden.	  
	  
	  
Doel	  en	  werkwijze	  
Refugium	  is	  een	  noodfonds	  (stichting)	  met	  als	  doel	  vluchtelingen	  die	  cliënt	  zijn	  van	  
VluchtelingenWerk	  Zeeland	  te	  ondersteunen:	  

• In	  situaties	  waarin	  noodzakelijke	  kosten	  ontstaan	  in	  het	  kader	  van	  een	  
verblijfsprocedure	  en	  gezinshereniging,	  

• Als	  er	  sprake	  is	  van	  een	  humanitaire	  noodsituatie	  van	  een	  uitgeprocedeerde	  
asielzoeker	  en	  als	  een	  nieuwe	  verblijfsaanvraag	  reëel	  uitzicht	  biedt	  op	  het	  alsnog	  
krijgen	  van	  een	  verblijfsstatus	  (asiel	  of	  regulier),	  

• Met	  kleine	  uitgaven	  in	  situaties	  waarin	  medewerkers	  en/of	  vrijwilligers	  van	  
VluchtelingenWerk	  Zeeland	  ondersteuning	  noodzakelijk	  vinden.	  

Refugium	  ondersteunt	  mensen	  met	  een	  lening	  of	  een	  gift. 	  

	  
Bestuur	  
Met	  ingang	  van	  januari	  2014	  bestond	  het	  bestuur	  uit	  4	  personen.	  Per	  oktober	  2014	  bestaat	  
het	  bestuur	  uit	  3	  personen	  
Het	  bestuur	  is	  in	  het	  verslagjaar	  5x	  bijeen	  geweest.	  
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Website	  	  
Het	  bestuur	  heeft	  de	  website	  gelanceerd	  in	  januari	  2014	  (18.01,	  tijdens	  de	  vrijwilligersdag	  
van	  VluchtelingenWerk	  Zeeland)	  
	  
	  
Status	  
Refugium	  zal	  in	  2015	  de	  algemeen	  nut	  beogende	  instelling	  van	  de	  belastingdienst	  (Anbi-‐
status)	  aanvragen.	  Dat	  maakt	  het	  doen	  van	  donaties	  fiscaal	  aantrekkelijk	  worden.	  	  
Refugium	  streeft	  een	  	  transparante	  werkwijze	  na.	  
	  
	  
Aanvragen	  in	  2014	  
In	  2014	  werd	  VluchtelingenWerk	  Zeeland	  onverwacht	  belast	  met	  het	  beheren	  en	  verdelen	  
van	  een	  voor	  Zeeland	  bedoeld	  bedrag	  aan	  landelijke	  noodfondsgelden	  van	  Vluchtelingen-‐
werk	  Nederland.	  	  Afgesproken	  werd	  de	  toekenning	  van	  ondersteuningsaanvragen	  allereerst	  
ten	  laste	  te	  brengen	  van	  deze	  landelijke	  noodfondsgelden.	  Resterende	  aanvragen	  zouden	  
vervolgens	  nog	  bij	  Refugium	  terecht	  komen.	  
Er	  resteerden	  langs	  deze	  weg	  2	  	  aanvragen	  voor	  Refugium	  voor	  ondersteuning	  en	  deze	  
werden	  positief	  gewaardeerd.	  
	  
	  
Overleggen	  
Met	  de	  coördinatoren	  van	  VluchtelingenWerk	  Zeeland	  werd	  op	  17	  februari	  overleg	  gevoerd	  
over	  de	  werkwijze	  van	  Refugium	  en	  praktische	  zaken.	  De	  coördinatoren	  beheren	  ook	  een	  
jaarlijks	  toe	  te	  kennen	  bedrag	  aan	  vrije	  bestedingsruimte	  voor	  kleine	  uitgaven	  op	  de	  locaties.	  
Op	  10	  maart	  werd	  overleg	  gevoerd	  met	  de	  locatie	  Schouwen	  Duiveland,	  onder	  meer	  over	  
het	  opgaan	  van	  de	  geoormerkte	  gelden	  in	  Refugium.	  
Op	  22	  april	  werd	  kennisgemaakt	  met	  de	  Stichting	  Kerk	  en	  Vluchteling	  in	  Zeeuws-‐Vlaanderen	  
en	  werd	  gesproken	  over	  de	  afstemming	  van	  wederzijdse	  activiteiten.	  	  
	  
	  
Sponsoring	  
Refugium	  heeft	  een	  aanvraag	  bij	  Dow	  Chemical	  (Dow)	  ingediend	  voor	  sponsoring	  welke	  niet	  
gehonoreerd	  is.	  
Er	  is	  onderzocht	  welke	  fondsen	  kunnen	  worden	  verzocht	  om	  Refugium	  te	  subsidiëren.	  
	  
	  
Financiën	  
Inkomsten	  
Het	  startkapitaal	  van	  Refugium	  kwam	  tot	  stand	  door	  de	  overdracht	  van	  gelden	  door	  
Vluchtelingenwerk	  Zeeland	  en	  Stichting	  Noodfonds	  Goes.	  Deze	  laatste	  stichting	  is	  
opgeheven	  ten	  gunste	  van	  Refugium.	  
• Overdracht	  batig	  saldo	  lokale	  gelden	  Vluchtelingenwerk	  Zeeland:	  €	  19.311,94.	  
• Overdracht	  batig	  saldo	  Stichting	  Noodfonds	  Goes:	  €	  1.742,29.	  
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Refugium	  heeft	  in	  2014	  €	  597,-‐	  aan	  donaties	  ontvangen.	  Begunstigers	  waren	  de	  
Doopsgezinde	  Gemeente	  Walcheren,	  de	  Medische	  Staf	  ziekenhuis	  ADRZ	  Goes,	  de	  Christelijk	  
Gereformeerde	  Kerk	  Schouwen-‐Duiveland	  en	  een	  particuliere	  donateur.	  
	  
Kosten	  
Alle	  coördinatoren	  van	  de	  locaties	  van	  VluchtelingenWerk	  Zeeland	  hebben	  halverwege	  2013	  
de	  beschikking	  gekregen	  over	  een	  bankpas	  van	  Refugium	  waarmee	  zij	  kasgeld	  kunnen	  
opnemen	  om	  acute	  noodsituaties	  van	  cliënten	  te	  lenigen.	  De	  coördinatoren	  verantwoorden	  
hun	  uitgaven	  middels	  kasstaten.	  De	  ruimte	  die	  zij	  hiervoor	  krijgen	  is	  gekoppeld	  aan	  het	  
aantal	  begrote	  cliënten	  per	  locatie	  per	  jaar.	  Ze	  kunnen	  gemiddeld	  €	  20,-‐	  per	  cliënt	  besteden.	  
Het	  geld	  wordt	  soms	  als	  gift	  en	  soms	  als	  lening	  verstrekt	  aan	  de	  cliënt,	  zulks	  ter	  beoordeling	  
van	  de	  coördinator.	  
Niet	  alle	  locaties	  hebben	  van	  deze	  mogelijkheid	  gebruik	  gemaakt.	  In	  totaal	  is	  er	  €	  1.600,-‐	  aan	  
pasopnames	  gedaan.	  Daarvan	  is	  €	  374,84	  reeds	  teruggekomen	  bij	  Refugium	  omdat	  het	  
leningen	  aan	  cliënten	  betrof.	  
	  
Refugium	  heeft	  in	  2013	  €	  759,-‐	  aan	  aanvragen	  bij	  het	  fonds	  gehonoreerd.	  
	  
Toevoeging	  spaarrekening	  
Het	  positief	  resultaat	  van	  €	  183,63	  wordt	  toegevoegd	  aan	  de	  spaarrekening.	  Refugium	  is	  
voornemens	  een	  bescheiden	  bedrag	  aan	  spaartegoed	  op	  te	  bouwen	  als	  buffer	  voor	  
onvoorziene	  omstandigheden.	  
	  
	  
beginsaldo	   19.311,94	  

	   	  
	   	  

KOSTEN	   BATEN	  
bureaukosten	  bestuur	  

	  
187,05	  

	  bankkosten	  
	  

144,95	  
	  declaraties	  

	  
312,66	  

	  aanvragen	  fonds	  
	  

759,00	  
	  uitgaven	  locaties	  VWZ	  

	  
1.600,00	  

	  
	   	  

3.003,66	  
	  tussentijdse	  verrekening	  VWZ	  

	   	  
473,16	  

donaties	  
	   	  

597,00	  
Noodfonds	  Goes	  

	   	  
1.742,29	  

teruggave	  locaties	  
	   	  

374,84	  

	   	   	  
3.187,29	  

	   	   	   	  eindsaldo	   19.495,57	  
	   	  

	   	   	   	  toevoegen	  sparen	   183,63	  
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Doelen	  2015	  
Door	  verandering	  van	  de	  werkwijze	  van	  het	  noodfonds	  van	  Vluchtelingenwerk	  Nederland	  
zullen	  voortaan	  de	  eerste	  €	  500,-‐	  per	  aanvraag	  opgebracht	  moeten	  worden	  uit	  lokale	  
middelen.	  Daar	  zal	  Refugium	  voor	  in	  beeld	  komen.	  Daarnaast	  neemt	  de	  instroom	  van	  
nieuwe	  vluchtelingen	  toe.	  De	  verwachting	  is	  derhalve	  dat	  bij	  Refugium	  veel	  meer	  aanvragen	  
zullen	  komen	  dan	  in	  2014.	  Er	  wordt	  gestreefd	  naar	  het	  vinden	  van	  nieuwe	  bestuurders	  of	  
mensen	  die	  Refugium	  op	  andere	  wijze	  willen	  helpen.	  
	  


