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Huidige situatie. 
 

1.1. Over de stichting: 
Stichting Reclaimed Voices is een belangenorganisatie die zich inzet voor de slachtoffers van 
seksueel misbruik bij Jehovah’s Getuigen.  
 
Gegevens: 
Stichting Reclaimed Voices 
Julianastraat 20 
6043 AV Roermond 
 
Bankrekeningnummer: NL36SNSB0705954064 
KVK: 70563667 
RSIN: 858375382 
 

1.2. Missie en visie: 
 
Missie: 
Stichting Reclaimed Voices wil dat het recht van het kind gerespecteerd wordt. Elk kind dat 
seksueel misbruikt is of daar risico op loopt moet zich gezien voelen en bescherming krijgen 
door beleidsverandering binnen Jehovah’s Getuigen.   
 
Visie: 
De stichting streeft ernaar:  

• het taboe rondom seksueel misbruik te doorbreken; 

• bewustwording in de maatschappij te creëren, zowel bij de regering, 

religieuze instanties, het onderwijs, als bij hulpverlenende organisaties; 

• draagvlak te creëren voor beleidsverandering betreffende seksueel misbruik 

binnen Jehovah’s Getuigen; 

• slachtoffers aan te sporen ‘te praten’ over het seksueel misbruik, aangifte bij 

de politie te doen en professionele hulp te zoeken. 

 

1.3. Organisatiestructuur en taken. 
Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van 
minstens drie personen, die minimaal de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester 
op zich nemen. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en is 
verantwoordelijk voor te nemen beslissingen.  
 
Taken bestuursleden: 
Voorzitter: Raymond Hintjes 
 – het leiden van de vergaderingen, optreden als vertegenwoordiger van de stichting 
Secretaris: Aswin Suierveld  
– schrijven van de notulen, voeren van schriftelijke correspondentie  
Penningmeester: Frank Huiting  
– toezicht op de financiën 



 
Overige voorkomende taken worden onderling verdeeld, of met behulp van vrijwilligers 
uitgevoerd. 
 
Vrijwilligers:  
De stichting maakt gebruik van vrijwilligers die zich met de stichting hebben verbonden en 
hoopt het aantal vrijwilligers nog uit te breiden. Vrijwilligers kunnen het bestuur in taken 
ondersteunen of een zelfstandige taak uitvoeren. Gedacht wordt hierbij aan: 

- Vrijwilligerscoördinator, die zich bezig houdt met het aantrekken en coördineren van 
de vrijwilligers 

- Webmaster, of iemand die ten minste de website voor de stichting kan beheren. 
- Ambassadeurs, of personen die bijvoorbeeld via social media bekendheid kunnen 

geven aan het werk van de stichting en bij kunnen dragen aan bewustwording rond 
de problematiek van seksueel misbruik bij Jehovah’s Getuigen. 

- Vertaler NE/Eng, die vlot berichten of artikelen kan vertalen. 
- Fondsenwerver(s), die helpen financiële middelen aan te trekken. 
- Manusje van alles 
- Etc. 

 
Beloningsbeleid: 
De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel 
hebben zij recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte 
kosten.  
 
Vrijwilligers hebben recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten die gemaakt 
worden in uitoefening van hen door het bestuur opgedragen werkzaamheden ten behoeve 
van de stichting. 
 
Kosten kunnen enkel en alleen gedeclareerd wanneer hier van te voren door het bestuur 
toestemming is verleend. Voor het declaren van de kosten dienen kwitanties te worden 
overlegd. Reiskosten worden berekend op basis van de kortste afstand in kilometers tussen 
punt A en B.  
 
Vermogen 
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 
- giften en donaties 
- subsidies en sponsorbijdragen 
- hetgeen verkregen wordt door erflaten of legaten 
- hetgeen op andere wijze verkregen wordt. 
 
De stichting heeft een zakelijke bankrekening bij de SNS Bank. Het rekeningnummer is: 
NL36SNSB0705954064. 
 
Gevolmachtigden van deze rekening zijn de voorzitter en de penningmeester. Beide 
gevolmachtigden zijn zelfstandig bevoegd tot een bedrag van 1500 euro. Voor een 
transcactie boven de 1500 euro geldt een gezamenlijke bevoegdheid. 
 



 

1.4.Doelstellingen:  
 

a. Aan de kaak stellen van de huidige procedures van de gemeenschap van 

Jehovah’s Getuigen met als resultaat beleidsverandering bij meldingen van 

seksueel misbruik, waaronder: 

i. de ‘twee getuigen regel’ wordt niet langer gehanteerd als aanpak; 

ii. deskundige en professionele hulp van buitenaf wordt door het 

landelijke bestuur en gemeentelijke leiding ingeschakeld, waardoor 

het slachtoffer optimale kansen krijgt voor herstel en objectiviteit 

geborgd is; 

iii. doen van aangifte is een morele en juridische verplichting van landelijk 

bestuur en gemeentelijke leiding van Jehovah’s Getuigen; 

iv. seksueel misbruik wordt primair gezien als misdrijf en overeenkomstig 

behandeld. Secundair mag men het als zonde binnen de religieuze 

gemeenschap behandelen.  

v. slachtoffer een centrale positie toebedelen in het proces. 

b. Bewustwording bij overheid ontwikkelen om een breed onderzoek naar 

seksueel misbruik te doen met als resultaat verandering in wet- en 

regelgeving; 

c. het bestuur en de leiding van Jehovah’s Getuigen zijn verantwoordelijk voor 

het doen van melding bij politie en organisaties als Veilig Thuis. Daarnaast 

moedigen zij  slachtoffers actief aan tot het doen van aangifte bij de politie en 

ondersteunen hen hierin. 

d. Slachtoffers en ervaringsdeskundigen verbinden aan de stichting. De stichting 

fungeert als ontmoetingsplaats voor lotgenoten. De stichting zal geen 

professionele hulp bieden. Wel kan de stichting slachtoffers doorverwijzen 

naar professionele instanties.  

e. Kennis en ervaringen delen met sectoren als overheid, onderwijs, 

hulpverlening en justitie. 

f. De organisatie van Jehovah’s Getuigen nemen zelf de verantwoordelijkheid 

voor het creëren en borgen van een kindveilige omgeving, zoals bijvoorbeeld 

overeenkomstig het Verdrag inzake de rechten van het kind, artikelnr 34 en 

39, en de Child Safe Elements van de ARC.  

g. Bewustwording bij mensen ontwikkelen om het kind te ondersteunen, 

geborgenheid en liefde te geven bij vermoedens van seksueel misbruik.    

 
 
 
  



Sterkte – Zwakte analyse: 
 

2.1. Wat gaat goed? 
 
Bij ‘jouwverhaal’ zijn inmiddels diverse meldingen binnengekomen aangaande seksueel 
misbruik bij Jehovah’s Getuigen. Hierdoor weten we nu van meer dan 270 gevallen van 
seksueel misbruik binnen JG. De snelle groei van dit getal en bekendmaking hiervan in de 
media, draagt ertoe bij dat politici het probleem serieus lijken te nemen. 
 
De politiek – ministerie van Justitie en Veiligheid – houdt zich reeds met de problematiek 
rond seksueel misbruik bij JG bezig. We zijn hierbij een serieuze gesprekspartner. We 
hebben inmiddels met regelmaat contact met enkele kamerleden van de commissie Justitie 
en Veiligheid, die zich om onze zaak bekommeren. 
 
Er worden aangiftes voorbereid met als doel deze collectief aan te bieden bij het Openbaar 
Ministerie. Er is goed contact met advocaat Nico Meijering die hierin wil bemiddelen. 
 
We doen goed research en informeren betrokken partijen, zoals politici en media. 
 
Er is goed contact met de media. Dit heeft zich via regionale media en dagbladen als Trouw 
uitgebreid tot het huidige goedlopende contact met RTL Nieuws. Andere nieuwsbronnen 
nemen het nieuws van RTL vlot over. Hierdoor kunnen we inmiddels snel landelijk en via tv 
(of website RTL) bijdragen aan bewustwording van de problematiek. 
 
Ervaringsgenoten die ex-JG zijn weten ons doorgaans te vinden. 
 
Enkele ervaringsgenoten hebben hun verhaal gedeeld via onze website. Hiermee hebben zij 
hun stem ‘reclaimed’ en dragen ze bij aan bewustwording van de problematiek.  
 

2.2. Wat kan er beter? 
 
2.2.1 Financiën.  
Er loopt een crowdfundingsactie maar tot nu toe komt er nog niet zo veel binnen. Er is 
overleg met potentiële vrijwilligers die als fondsenwervers voor ons op zoek willen naar 
meer financiële ondersteuning. Dit kan verder worden uitgebouwd. 
 

2.2.2  Bewustwording in maatschappij.   
Om de problematiek rond seksueel misbruik bij JG nog verder onder de aandacht te brengen 
zouden we op zoek kunnen gaan naar strategische samenwerkingspartners, zoals personen 
die in de media werkzaam zijn. Te denken valt hierbij aan het maken van een documentaire. 
We zouden op zoek kunnen gaan naar bekende/prominente Nederlanders die ons manifest 
willen omarmen en er meer bekendheid aan willen geven. We kunnen ons contact met de 
Openminds Foundation verder ontwikkelen en kijken of er mogelijkheden zijn waarin we 
elkaar kunnen ondersteunen. 
 
2.2.3 Contact onderhouden en binding met slachtoffers/ervaringsdeskundigen.  



We hebben redelijk goed contact met degenen die meedoen aan de gezamenlijke aangifte 
en degenen die hun dossiers hebben opgevraagd. De facebookpagina van Reclaimed Voices 
wordt inmiddels gevolgd door meer dan 300 personen, onder wie een groot aantal melders. 
Gezocht kan worden naar meer interactie, mogelijk door het plaatsen van posts (of een poll) 
die uitnodigen om te reageren met eigen inbreng. 
 

2.2.4 Inrichting website.  
De huidige opzet mist een homepage die rust uitstraalt. Doordat de nieuwste berichten nu 
zichtbaar zijn op de hoofdpagina, komt het wat rommelig over en met dat de laatste 
berichten ‘vacatures’ zijn voor vrijwilligers gaat dit ten koste van de berichten over seksueel 
misbruik. Berichten op de website kunnen geordend worden onder de tabbladen van het 
menu waardoor het overzichtelijker wordt.  
 
2.2.5 Lotgenotencontact.  
Inmiddels is een eerste informatiedag georganiseerd via Traumaseksualiteit. Er bleek weinig 
animo voor en de dag ging niet door wegens te weinig aanmeldingen. Een tweede 
lotgenotencontact staat gepland voor 29 april, deze keer zonder invulling en met als doel 
‘ontmoeting’. We realiseren ons dat we nog maar in de beginfase zitten van onze stichting. 
Zoekende zijn we naar meer positieve benamingen, waarbij woorden als ‘slachtoffer worden 
vermeden. Te denken valt aan ‘Meet&Greet’ ipv lotgenotencontact. Zoekende zijn we ook 
nog naar de invulling van dergelijke contactdagen. Gaan we dit zelf doen? Of willen we dit 
later verder uitwerken en voorlopig proberen aan te sluiten of te verwijzen naar stichting No 
Kidding die ook al dergelijke Meet&Greets heeft en tevens personen kan opleiden tot 
ervaringsdeskundige? 
 
2.2.6 Vrijwilligerscontact.  
Er is een vrijwilligerscoördinator en er wordt momenteel gezocht naar (nieuwe) vrijwilligers. 
Het zou goed zijn dat er met regelmaat contact is tussen bestuur en vrijwilligers. Men leert 
elkaar hierdoor beter kennen wat tot meer betrokkenheid leidt. Daarnaast leert men wie 
welke kwaliteiten heeft om bij zaken te kunnen helpen.  
 

2.3. Kansen: 
 
Door effectiever gebruik van website en social mediakanalen kan zowel worden bijgedragen 
aan een betere informatieverstrekking, bewustwording van de problematiek en het creëren 
van binding met ervaringsgenoten.  
Het verdergaan met de huidige strategie via politiek kan leiden tot onafhankelijk onderzoek. 
Dit zal hopelijk leiden tot aanpassingen in het beleid bij JG, alsook minimaal tot erkenning 
van de slachtoffers leiden. Ook het traject met de collectieve aangifte kan tot deze 
resultaten bijdragen, alsook via de media leiden tot verdere bewustwording. 
 

2.4. Bedreigingen: 
 

• Doordat we elke week vergaderen, bestaat er het risico dat we dikwijls met nieuwe 
ideeën komen waar we vervolgens niet aan toe komen, onszelf te veel mee belasten, 
of die teveel afleiding geven.  



• Financiële tekortkomingen. Tot dusver zijn de onkosten hoger dat er aan donaties 
binnenkomt. Veel wordt door de bestuursleden uit eigen zak bekostigd. Dit is op de 
lange duur een te hoge belasting. 

• Het lijkt dat de politiek het initiatief teveel bij de organisatie van Jehovah’s Getuigen 
laat liggen. De kans dat JG zelf een onderzoek zal instellen naar de eigen organisatie 
achten wij onwaarschijnlijk.  

• Onder meer de minister (van Rechtsbescherming) en mogelijk ook zijn medewerkers 
lijken de mindset van JG niet te doorzien. De kans is daarom groot dat zij misleidt 
worden door halve waarheden en schijn. 

• De afhankelijkheid van de participatie van slachtoffers, zoals bijvoorbeeld bij het 
doen van de collectieve aangifte, kan vertragend werken in het proces om onze 
doelstellingen te behalen. 

• De onwil van leden van de organisatie om met ons samen te werken of in contact te 
treden, mede doordat zij ons als ‘afvalligen’ zien. 

• De geloofswereld van  Jehovah’s Getuigen met daarin het idee dat hun beleid en 
instructies van ‘God’ komen en daarom superieur zijn aan ‘wereldse’ kennis en 
richtlijnen, hun idee dat zij slecht relatief onderworpen zijn aan de wet van hun land, 
hun kijk op de wereld als ‘van Satan’. Zij zullen hierdoor onwil tonen om mee te 
werken aan een onderzoek en/of beleidsveranderingen aan te brengen. 

• De wijze waarop actieve leden van de JG-gemeenschap worden afgeschermd van de 
buitenwereld door informatieonthouding of doordat zij vanuit hun 
geloofsovertuiging naar berichten in de media kijken/luisteren. Hierdoor dringt onze 
boodschap nog niet goed door tot de interne JG wereld. 

  



Prioriteiten.  
 
Aangezien het ons doel is ons in te zetten voor de slachtoffers van seksueel misbruik bij 
Jehovah’s Getuigen en we graag willen dat er beleidsverandering komt, alsook erkenning, 
hebben de volgende (lopende) zaken prioriteit: 
 

A. ‘Jouwverhaal’.  
B. De weg die via de politiek loopt en bijbehorende contacten. 
C. De weg via het doen van collectief aangifte. 

 
De bij 2.2 genoemde punten zullen daarnaast en in het verlengde ervan moeten worden 
gedaan en ontwikkeld.  Van deze punten heeft punt 2.2.5, aangaande lotgenotencontact, de 
minste prioriteit wat betreft verdere ontwikkeling op korte termijn.  

• Punt 2.2.1 Financiën. Fondsenwervers (vrijwilligers) aan ons binden en dit verder 
laten uitzoeken. 

• Punt 2.2.2 Bewustwording in maatschappij. Hoe bouwen we de noodzakelijke 
contacten verder uit? Wie doet dit? Hoeveel prioriteit heeft dit? 

• Punt 2.2.3 Contact ervaringskundigen. Uitbouwen interactie en zoeken feedback via 
social media (fb). 

• Punt 2.2.4 Inrichten website. Hoogste prioriteit hier is het vinden van een 
webbeheerder. Zelf mee aan de slag kan, maar kost veel extra tijd. 

• Punt 2.2.5 Lotgenotencontact. Er is nog een dag gepland. Verder: vragen feedback 
over wat ervaringskundigen zelf willen (via actie punt 2.2.3) 

• Punt 2.2.6 Vrijwilligerscontact. Omdat we vrijwilligers nodig hebben voor het werven 
van financiën en andere taken, moet hier wel iets mee gedaan worden. 

 
 
 
 

  



Werkplan.  
 

4.1 Jaar 1 : 2018.  
 

A. ‘Jouwverhaal’ – Doorgaan zolang nodig is. 
B. Politiek – Contacten goed benutten, informatie geven, blijven pleiten voor 

onderzoek. 
C. Aangifte – Deel van de aangiftes is in april naar het OM gegaan. Er volgen nog enkele. 

Blijven aansturen op gesprek met Officier van Justitie om toelichting te geven.  
 
Punt 2.2.1 Financiën. 
De vrijwilligerscoördinator gaat op zoek naar  fondsenwervers (vrijwilligers). Deze 
onderzoeken vervolgens mogelijkheden om aan geld te komen. Daarnaast onderzoekt het 
bestuur of er een mogelijkheid is tot het aanvragen van subsidie (en dient een aanvraag in). 
 
Punt 2.2.2 Bewustwording in de maatschappij.  
- We maken verder gebruik van onze contacten in de media.  
- We schrijven tekst voor op de website. Deze kunnen gedeeld worden via social media. 
- We doen research en schrijven een rapport. Deze kan gedeeld worden met politici en ieder 
ander die interesse heeft. Eventueel ook te downloaden via de website. 
- We onderzoeken de mogelijkheid om kennis te delen via presentaties. 
 
Punt 2.2.3 Contact ervaringskundigen. 
We zoeken meer interactie via social media. Dit zal voornamelijk de facebookpagina zijn, 
maar onderzocht kan worden in hoeverre twitter geschikt is voor deze interactie en contact. 
Bedoeling is meer feedback te ontvangen van ervaringskundigen en hierdoor betrokkenheid 
te genereren. 
 
Punt 2.2.4 Inrichten website. 
Hoogste prioriteit hier is het vinden van een webbeheerder. Zelf mee aan de slag kan, maar 
kost veel extra tijd. 
 
Punt 2.2.5 Lotgenotencontact. 
Op 29 april is er een ontmoetingsdag gepland. Hierna evalueren hoe dit ging.  
Daarnaast kan via feedback (actie punt 2.2.3) gevraagd worden wat ervaringskundigen zelf 
willen. Op basis van deze informatie, de evaluatie van de ontmoetingsdag en eventuele 
andere input kan nagedacht worden over een vervolg in het najaar. 
 
Punt 2.2.6 Vrijwilligerscontact.  
Vrijwilligers worden toegevoegd aan de facebookgroep ‘Vrijwilligers St. Reclaimed Voices’. In 
deze groep kunnen personen en bestuursleden zich voorstellen en op elkaar reageren. 
Daarnaast is het goed vrijwilligers in levende lijve te ontmoeten, als daar de mogelijkheid toe 
is. 
 
 



 

4.2 Jaar 2: 2019 
 
 

A. ‘Jouwverhaal’ – Doorgaan zolang nodig is. 
B. Politiek – Afhankelijk van het verloop in 2018, doorgaan zoals gewenst en de situatie 

zich voordoet. Doel is dat er indien mogelijk onafhankelijk onderzoek wordt gedaan 
naar het seksueel misbruik bij Jehovah’s Getuigen. 

C. Aangifte – Afhankelijk van het verloop in 2018, doorgaan zoals gewenst en de situatie 
zich voordoet. 

 
Punt 2.2.1 Financiën. 
Fondsenwervers onderzoeken mogelijkheden om aan geld te komen. Is er al subsidie 
aangevraagd? Zoniet, dan onderzoekt het bestuur alsnog deze mogelijkheid en dient een 
aanvraag in.. 
 
Punt 2.2.2 Bewustwording in de maatschappij.  
- Op zoek naar mediacontacten met interesse voor het maken van een documentaire over 
seksueel misbruik bij Jehovah’s Getuigen. Dit kan ook voor een aflevering van een bestaand 
tv-programma zijn.  
- Verder met research, schrijven van artikelen voor op de website, blogs etc. 
- Ontwikkelen en geven van presentaties. 
- Ons aanbieden op gebied van kennis en expertise met betrekking tot Jehovah’s Getuigen. 
 
Punt 2.2.3 Contact ervaringskundigen. 
Evalueren in hoeverre contact met ervaringskundigen loopt. Op basis van evaluatie verder 
ontwikkelen. 
 
Punt 2.2.4 Inrichten website. 
Evalueren hoe het gaat en kijken wat nodig is. 
 
Punt 2.2.5 Lotgenotencontact. 
Op basis van evaluatie van 2018 verder ontwikkelen van ervaringsgenotencontact. 
 
Punt 2.2.6 Vrijwilligerscontact.  
Evalueren hoe het gaat en kijken welke verbeteringen er nodig zijn. 
 
 

4.3 Jaar 3: 2020 algemene evaluatie en bijstelling 
 
Vanwege de snelle ontwikkelingen zullen veel zaken moeilijk twee jaar van te voren in te 
plannen zijn. In de best denkbare situatie zou de stichting overbodig zijn geworden omdat de 
doelen bereikt zijn. Dit is echter niet waarschijnlijk. Daarom zullen aan het begin 2020 de in 
voorgaande jaren gaande ontwikkelingen worden geëvalueerd en bijgesteld.  
 

 



Begroting 

   2018 
   Baten Lasten 

  
Begroot 
bedrag   

Begroot 
bedrag 

Sponsoring en subsidies  €     17.500,00  Advocaat  € 11.000,00  

Eigen bijdrage/ lening  €       6.000,00  Reiskosten  €   4.000,00  

    Vrijwilligersvergoedingen  €      750,00  

    
Organisatiekosten lotgenoten/ 
voorlichting  €   3.000,00  

    ICT en website  €      350,00  

    Onvoorzien  €      750,00  

    Kantoorkosten   €      200,00  

    Promotiekosten  €      500,00  

    Inhuren professionals (t.b.v. onderzoek)  €   3.000,00  

Totaal  €     23.500,00  Totaal  € 23.550,00  

    

    

  

 €                                                -50,00  
 

    

    

    Dekkingsplan 2018 
   

    Subsiside fonds slachtofferhulp € 7.500,00  
  Subsidie Ministerie VWS € 5.000,00  
  Sponsoring/ giften € 5.000,00  
    € 17.500,00  
  

    2019 
   Baten Lasten 

  
Begroot 
bedrag   

Begroot 
bedrag 

Sponsoring en subsidies  €     23.500,00  Advocaat  € 10.000,00  

    Reiskosten  €   3.500,00  

    Vrijwilligersvergoedingen  €   1.500,00  

    
Organisatiekosten lotgenoten/ 
voorlichting  €   4.000,00  

    ICT en website  €      400,00  

    Onvoorzien  €      750,00  

    Kantoorkosten   €      200,00  

    Promotiekosten  €      500,00  

    Inhuren professionals (t.b.v. onderzoek)  €   3.000,00  

Totaal  €     23.500,00  Totaal  € 23.850,00  

    

    

  

 €                                              -350,00  
 

    



    

    Dekkingsplan 2019 
   

    Subsiside fonds slachtofferhulp € 10.000,00  
  Subsidie Ministerie VWS € 5.000,00  
  Sponsoring/ giften € 8.500,00  
    € 23.500,00  
  

    2020 
   Baten Lasten 

  
Begroot 
bedrag   

Begroot 
bedrag 

Sponsoring en subsidies  €     27.500,00  Advocaat  €   8.000,00  

    Reiskosten  €   4.000,00  

    Vrijwilligersvergoedingen  €   2.000,00  

    
Organisatiekosten lotgenoten/ 
voorlichting  €   7.500,00  

    ICT en website  €      500,00  

    Onvoorzien  €   1.000,00  

    Kantoorkosten   €      300,00  

    Promotiekosten  €      750,00  

    Inhuren professionals (t.b.v. onderzoek)  €   3.000,00  

Totaal  €     27.500,00  Totaal  € 27.050,00  

    

    

  

 €                                               450,00  
 

    

    

    Dekkingsplan 2020 
   

    Subsiside fonds slachtofferhulp € 10.000,00  
  Subsidie Ministerie VWS € 5.000,00  
  Sponsoring/ giften € 12.500,00  
    € 27.500,00  
  

     
 

 
 

* * * 
 
 
 


