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Voorwoord
Het jaar 2020 heeft Stichting Juradi voor de grote uitdaging gesteld hoe verder te gaan in een land,
waarvan inwoners en organisaties getroffen werden door vele beperkende maatregelen als gevolg
van het Covid-19 virus.
Het was een uitdaging, die Juradi als kleine organisatie aanging.
De goede contacten met de DJI van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de PI's Zaanstad
en Heerhugowaard waren hierbij van groot belang.

Inleiding
Uiteindelijk zou 2020 een jaar worden van veranderingen. Noodgedwongen door het Covid-19
virus in het directe werken met gedetineerden. De kwantitatieve gegevens met de toelichting laten
aan duidelijkheid niets te wensen over.
De relatie met de vrijwilligers vergde creativiteit, en begrip aan de kant van de vrijwilligers, die
graag aan de slag wilden, maar nog niet konden.
Bestuurlijk waren wijzigingen in voorbereiding en werden deels uitgevoerd.
Het jaarverslag geeft informatie over Stichting Juradi, de doelstelling en vrijwilligers. Het
beleidsplan 2021-2022 is in dit verslag opgenomen.
De financiële cijfers over 2020 zijn bijgevoegd.

Doelstelling
De Stichting Juradi is een ANBI erkende instelling. Zij stelt zich ten doel het verlenen van
rechtshulp en de bescherming van burgerrechten in de ruimste zin des woords.
De Stichting is gevestigd in Heerhugowaard. Het postadres is postbus 1278, 1700 BG,
Heerhugowaard. De Stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer
37144204.
De Stichting wordt bestuurd door een vrijwilligersbestuur. Het bestuurlijke en het organisatorische
deel van het werk t.b.v. cliënten wordt uitsluitend door vrijwilligers verricht.
De Stichting beschikt over een website (www.juradi.nl) waarop relevante informatie aanwezig is.
De website is opgebouwd en wordt onderhouden door een vrijwilliger, die expertise in dit
vakgebied heeft. Daarnaast heeft Stichting Juradi een Facebook-pagina.
De dagelijkse gang van zaken rond de organisatie van de spreekuren in de PI's werd in 2020
vanaf maart beheerst door de beperkende maatregelen rond het Covid-19 virus.
Vanuit het bestuur werd met de PI's kortgesloten wat mogelijk was in het uitvoeren van hulpvragen.
De Stichting beschikt niet over zelfstandige huisvesting. Spreekuren vonden in de PI's plaats. Na
maart nog incidenteel in de PI Zuyderbos en voor het overige incidenteel vanuit huis op een
hulpvraag via het e-mail adres info@juradi.nl.
Voor activiteiten als bij- en nascholing was één maal ruimte gehuurd (voor maart) bij
buurtwijkcentrum “Thuis in Overdie”. Dit wijkcentrum verzorgt tevens alle middelen, die voor een
bijeenkomst nodig zijn, waaronder ook kantinefaciliteiten.

Bestuur
Per 31 december 2020 is het bestuur als volgt samengesteld:
(Cora)
voorzitter (aftredend per 15 januari 2021)
(Anita)
bestuurslid (aftredend per 1 juli 2021)
(Suraime), bestuurslid (voorzitter per 15 januari 2021)
Tevens zullen in 2021 toetreden tot het bestuur:
(Thomas)
(Sammie)
(Mounir)
heeft de functie van coördinator spreekuren PI's op zich genomen.

Het bestuur is een “werkbestuur”, hetgeen wil zeggen, dat zij zelf alle voorkomende
werkzaamheden uitvoert. Op grond van deskundigheid en beschikbare tijd worden de taken
verdeeld. Het bestuur vergaderde in 2020 vier keer.
Afgelopen jaar werd duidelijk dat de voorzitter haar werk als voorzitter niet langer kon combineren
met haar werk als zelfstandig ondernemer. Als medeoprichtster van Stichting Juadi valt het zowel
Cora als de Stichting niet makkelijk om afscheid te moeten nemen.
Op een moment, dat dit weer technisch mogelijk is, zal op gepaste wijze dit afscheid plaatsvinden.
Met de komst van maar liefst drie nieuwe bestuursleden is de noodzakelijke verbreding van het
bestuur een feit geworden.

Vrijwilligers
Een aantal nieuwe vrijwilligers kon begin 2020 nog bijeenkomen voor een
kennismakingsbijeenkomst. Kort daarna werden de fysieke spreekuren in de PI's onmogelijk. De
vrijwilligers werden ook uitgenodigd voor een bijscholingsmiddag over communicatie. Verder werd
per e-mail contact onderhouden met de vrijwilligers.
Een boekenbon voor een studieboek werd gezonden ter ondersteuning van het geduld.
Eind van het jaar werd een begin gemaakt met het betrekken van de nieuwe vrijwilligers bij
hulpvragen, die per e-mail binnen komen. Op deze manier kunnen nieuwe vrijwilligers toch in
aanraking komen met de vragen die gedetineerden stellen en de werkwijze van Juradi.
De eerste resultaten zijn heel positief.
In 2021 zal vorm worden gegeven aan een spreekuurvorm, die een combinatie van telefoon (met
de PI) en zoomverbinding (met medevrijwilliger) is. Dit als overbrugging naar de datum, dat weer
fysieke spreekuren gehouden kunnen worden.
Een korte periode in 2020 was het in Zuyderbos mogelijk om één persoon het fysieke spreekuur te
laten doen. Juradi is hier geen voorstander van, maar het was uitvoerbaar met een zeer ervaren
vrijwilliger.
De vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersovereenkomst als zij na enkele keren “proefdraaien” vast
mee willen doen aan de spreekuren. Zij moeten voor werken in de PI's over een VOG beschikken.
Deze wordt aangevraagd, op het moment, dat dit nodig is.
De kosten hiervan worden vergoed. Dit geldt ook voor reiskosten, en andere kosten, die de
vrijwilliger moet maken om zijn werk in de PI te kunnen doen.
De WA verzekering geldt via de gemeentelijke voorzieningen voor de vrijwilligers.
Het is gebruik om aan het eind van het jaar een kleine attentie aan alle vrijwilligers te sturen.
Daarnaast ook, indien bekend, bij heel bijzondere gebeurtenissen.

Klachtenfunctionaris
is de klachtenfunctionaris van Stichting Juradi. In 2020, evenals
voorgaande jaren, waren er geen klachten.

Bijscholing
In dit bijzondere jaar was slechts één bijscholingsbijeenkomst mogelijk. Deze werd verzorgd door
bureau Kompaz/Fabriek en handelde over communicatie. “Afstand en nabijheid” in de relatie
gedetineerde – vrijwilliger.

Website
De website wordt onderhouden door
.
.
De door bestuursleden aangeleverde content kan door enkele hiertoe geautoriseerde vrijwilligers
op de website worden geplaatst.

Facebook en LinkedIn
Op de pagina's van Stichting Juradi kunnen enkele hiertoe geautoriseerde vrijwilligers berichten
plaatsen.

Nieuwsbrief
In 2020 is één maal de Nieuwsbrief verschenen.

Henri Kho Award
De uitreiking van de Henri Kho Award is uitgesteld naar 2021. Zodra het samenkomen van kleine
groepen weer mogelijk is zal een datum worden vastgesteld om de prijs uit te reiken. Over de te
nomineren persoon/organisatie heeft het bestuur al wel een beslissing genomen.

Samenwerking met andere organisaties
Via een gemeenschappelijke cliënt in PI Zuyderbos ontstond een prima samenwerking met
Humanitas. Gedetineerde, Humanitas en Juradi ondervonden direct het voordeel van afstemming
en ondersteuning naar elkaar.
Bij juridische vraagstukken rond kinderen van gedetineerden kunnen de vrijwilligers van Stichting
Juradi een beroep doen op de expertise van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-HollandNoord.
Ex-gedetineerden, die cliënt zijn bij de veiligheidshuizen Hoorn en Alkmaar kunnen gebruik maken
van de hulpverlening van Stichting Juradi.
Zo nodig en gewenst kan Stichting Juradi ook contact leggen naar de organisatie Wounded
Warriors.
Stichting Juradi is lid van Bonjo om de naamsbekendheid te vergroten. Ook schrijven vrijwilligers
van Juradi incidenteel artikelen voor “de Bonjo”, de krant, die wordt verspreid in alle
gevangenissen in Nederland.

De rechtshulp binnen de PI's en Veiligheidshuizen
In 2020 werd het houden van spreekuren bepaald door de regels rond het Covid-19 virus. Alleen
de eerste twee maanden was er sprake van de normale werkwijze. Daarna was het Justitieel
complex Zaanstad niet meer toegankelijk voor het houden van spreekuur. PI Zuyderbos/Amerswiel
in Heerhugowaard is nog korte tijd open gegaan voor ambtelijk bezoek, d.w.z. één vrijwilliger kon
spreekuur houden.
Lopende cliëntzaken moesten noodgedwongen per e-mail en/of brief worden afgedaan.
Een enkele hulpvraag werd via de case-manager of RIC medewerker aan Stichting Juradi
gezonden. De samenwerking met medewerkers van de PI's verliep prima. Op de kabelkrant van
de PI's is informatie over Stichting Juradi te lezen.

Kwantitatieve gegevens cliënten PI's




6 cliënten in PI Zaanstad
8 cliënten in PI Zuyderbos/Amerswiel
Geen cliënten in 2020 via de Veiligheidshuizen Hoorn en Alkmaar

In Zaanstad was er gemiddeld 1 gesprek per cliënt.
In Heerhugowaard waren er gemiddeld 2 gesprekken per cliënt.
Het totaal aantal geregistreerde contactmomenten is in Zaanstad 7, waarvan 2 online.
Het totaal aantal geregistreerde contactmomenten is in Zuyderbos/Amerswiel 118.
Bij een hoog aantal contactmomenten is er sprake van het ondersteunen van de cliënt bij het
vinden van een oplossing bij gecompliceerde problemen. Het ontbreekt de cliënt aan

mogelijkheden een probleem zelf op te lossen. Eruit springt problematiek met de zorgverzekering
en belastingen. Zaken rond het CJIB kunnen vaak voortvarend worden afgehandeld. Voor het
overige spelen de juridische hulpvragen op zeer diverse gebieden.
Nu het zich laat aanzien, dat de fysieke spreekuren nog langere tijd niet mogelijk gaan zijn, is in
2021 overleg gestart met de PI's om te zien of het mogelijk is een telefonisch spreekuur te houden.
Het is zeker niet ideaal, maar wel een goed alternatief om de periode naar “normale” tijden te
overbruggen.

Beleidsplan 2021
De speerpunten voor 2021 zijn:
 Hoe kunnen we onze juridische hulpverlening in de PI's, ondanks Covid-19 maatregelen,
toch toegankelijk houden.
 Hoe houden we onze vrijwilligers gemotiveerd om slechts mondjesmaat ingezet te kunnen
worden na lange tijd “in de wacht” te hebben gestaan.
 Zonder subsidie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is het werk niet mogelijk. Het
belang hiervan blijven melden bij de contactpersonen bij het Ministerie.
 De uitreiking van de Heni Kho Award. Dit keer aandacht voor iemand, en daarmee voor al
die talloze anderen, die echt aan de onderkant van de samenleving actief zijn met de meest
kansarmen in velerlei opzicht.
 Met bijna uitsluitend studenten is er altijd een behoorlijk verloop onder de vrijwilligers. Wat
kun je als organisatie doen om de gevolgen hiervan op te vangen.

Financiën
Voor de jaarrekening 2020 en toelichting wordt verwezen naar de bijlage.

Bijlage: financieel verslag 2020 Stichting Juradi
Balans
31-12-2019

31-12-2020

€ 12.362,25
€ 12.362,25

€ 14.007,63
€ 14.007,63

€ 1.500,00
€ 1.936,00
€ 1.481,98
€ 3.271,58
€ 2.113,62
€ 2.059,07

€ 1.500,00
€ 1.936,00
€ 1.481,98
€ 3.271,58
€ 2.113,62
€ 2.059,07
€ 1.645,38
€ 14.007,63

Activa
banksaldo

Passiva
bijzondere reservering subsidie Heerhugowaard
reservering Henri Kho Award
reservering saldo 2017
eigen vermogen Stichting Juradi
voordelig saldo 2018
voordelig saldo 2019
voordelig saldo 2020

€ 12.362,25

Toelichting op de balans
De vermogenspositie van Juradi heeft zich versterkt. Hiermee kunnen mogelijk financiële
tegenvallers in de toekomst worden opgevangen. Alle voordelige saldi oude jaren zijn geoormerkt
en kunnen uitsluitend worden gebruikt voor kosten samenhangend met de spreekuren in de PI's.
Exploitatierekening
2019

2020

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 8,45
€ 4.508,45

€ 8,12
€ 4.508,12

€ 582,30

€ 466,37

€ 1.135,72
€ 731,36
€ 2.059,07
€ 4.508,45

€ 1.463,49
€ 932,88
€ 1.645,38
€ 4.508,12

Inkomsten
subsidie ministerie van Justitie en Veiligheid
giften particulieren
ten laste van reservering Henri Kho Award
bijdrage cliënt administratiekosten plus 0,02 correctiepost

Uitgaven
ondersteuning cliënten reiskosten
deskundigheidsbevordering (incl. huisvesting), attentie
vrijwilligers, werving, VOG's, etc.
bank, administratiekosten, porti, postbus, etc.
voordelig saldo

Toelichting op de exploitatierekening
Het werk werd vanaf maart bepaald door de maatregelen rond het Corona virus. Op vaste kosten
als postbus en bankkosten had dit geen invloed. Op reiskosten naar de PI's wel, daar een groot
deel van het jaar fysieke spreekuren niet mogelijk waren. Het jaar werd afgesloten met een positief
saldo.
Opgesteld te Heerhugowaard, februari 2021

