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1. Doelstelling van Stg. In de Vrijheid Zorg:  
Het financieren en uitvoeren van  
Christelijke Verslavingszorg en Armenzorg.  
 
2. Christelijke identiteit. Stichting In de Vrijheid is de Bijbelse opdracht tot hulpverlening. Ja-
cobus 1:27 zegt: zuivere godsdienst is zorg voor wees en weduw…  
Mede gemotiveerd door uitspraken van Jezus Christus die o.a. gezegd heeft: Want Ik had hon-
ger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik 
was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te 
trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in 
de gevangenis en u bent bij Mij geweest. 
  
3. De projecten moeten praktische hulpverleningsprojecten en op sociaal/
maatschappelijk vlak zijn.  
Kortom: een organisatorisch, financieel, praktisch werkkader te verschaffen voor de 
gestelde doelen. 
Deze doelen moeten expliciet tot uiting komen in praktische projecten en financiële 
verantwoording in de Jaarrekening die gepubliceerd worden op de website: 
www.indevrijheidzorg.nl  
  
Dit alles in binnen– en buitenland.  
Buitenlandse projecten staan hierbij hoofdzakelijk in het kader van armoede bestrij-
ding. Eigen initiatief van de In de Vrijheid Zorg projecten kan ook betekenen, en dat heeft een 
voorkeur, in samenwerking met andere organisaties ofwel financiering van projecten met 
andere organisaties, die een gelijkluidende doelstelling hebben, uit te voeren.  
Specifiek genoemd:  
 
4. ArmenZorg bijv. ‘BetonProject’ Oekraïne, Hongarije, Roemenië en andere landen. 
 
5. VerslavingsZorg  
Bijvoorbeeld het runnen van een Opvangcentrum voor verslaafden aan alcohol,  
drugs, seks, game en/of gokverslaafden.  
Verder: Preventiewerk drugs/alc./gokken./gamen door een team ervaringsdeskundigen.  
Dit werk wordt veelal uitgevoerd op    scholen, jeugdcentra, kerken, zelfhulpgroepen en PI’s.  
 
6. Straathoekwerk. Dit is mensen opzoeken in eigen omgeving evt. in de winter met soep e.d. 
Er is in 2021 een kipcaravan daarvoor aangeschaft. Bij dit werk wordt ook geflyerd met pre-
ventiemiddelen bijv. de ‘Softdrugs bestaan niet’ flyer.  
    
7. Het praktisch of financieel ondersteunen van externe organisaties.  
 Bijvoorbeeld: Financiële ondersteuning in Albanië, Hongarije, Brazilië  
 Inloophuizen in Nederland: De Rank inloop Den Haag, Binnen Bereik inloop Tholen  
 en anderen.  



 Lectuur verspreiding door I.d.Vr.Z. of via externe organisaties. 
 Een incidentiele (bescheiden) bijdrage bij rampen zoals bijvoorbeeld de aardbeving in   
Nepal 2015 .  
 
8. Bestuur. I.d.Vr.Z. bestuur bestaat uit minimaal drie bestuurders die geen zakelijke ban-
den hebben met elkaar. De bestuurders moeten een VOG overleggen. De bestuurders zijn 
deskundig op hun eigen taak.  
 
9. Beloningen. Alle werk wordt verricht door vrijwilligers. Beleid is absoluut geen betaal-
de krachten aan te trekken om het werk uit te voeren. Vrijwilligers en bestuursleden kun-
nen maximaal de wettelijk toegestane onkostenvergoedingen vereffend krijgen.  
 
10. Keurmerk. Stg. In de Vrijheid Zorg heeft een ANBI status en onderhoudt derhalve alle 
eisen die aan dit keurlabel is verbonden door de overheid. Het is een taak van het Bestuur 
aan alle eisen van de ANBI te voldoen.  
 
11. Fondsen werven. Stg. I.d.Vr.Z. heeft een groep trouwe 
donateurs die onze projecten mogelijk maken. Om extra 
fondsen te werven wordt aan promotie gedaan via een 
nieuwsbrief en sociale media. Verder krijgt Stg. I.d.Vr.Z. 
inkomsten uit de verkoop van tweedehands spullen in 
een Kringloopwinkel. Oud ijzer inzameling en huis-
uitruimingen.  
 
12. Het werven van vrijwilligers. Via huidige vrijwilligers 
en infobulletins, website, sociale media, etc.  
Actief werven van vrijwilligers dus. Er worden initiatieven 
ontplooid om de vrijwilligers toe te rusten tot dienstbe-
toon. Hiervoor zijn er seminars en instructie-uren. Er 
wordt jaarlijks een vrijwilligersfeest georganiseerd.  
 
13. Inspraak via een app kunnen vrijwilligers ideeën, klachten, feedback etc. communice-
ren. Het wordt geacht dat relevante ter berde gebrachte zaken door het Bestuur of des-
betreffende projectleider adequaat beantwoord worden.  
 
14. Aanname van projecten. Projecten kunnen door Bestuurders of Vrijwilligers voorge-
steld worden. Ook hulpvragen van externe partijen worden in het bestuur ter overleg 
ingebracht. Deze voorstellen worden op inhoud, en de smart methodiek getoetst door 
het bestuur. Het bestuur besluit, op basis van unanimiteit, of een project geheel of ge-
deeltelijk ondersteund gaat worden. Het een en ander is uiteraard beperkt door de finan-
ciële middelen die ter beschikking staan. Het Opvangcentrum en het Preventiewerk wor-
den als structureel te ondersteunen projecten beschouwd. 
 
15. Openbaarheid. Ontwikkelingen en lopende zaken als/wel de financiële status worden 
jaarlijks in een Jaarverslag en Financieel Jaarverslag vastgelegd en op de website open-
baar gemaakt. Dit is www.indevrijheidzorg.nl  
 
16. Kritiek, feedback, klachten. Het bestuur is verplicht kritiek, feedback en klachten van-
uit instanties, partners, donateurs, particulieren of vrijwilligers serieus te behandelen en 
aan desbetreffende personen of instanties verantwoording af te leggen.  
Dit mede schriftelijk vast te leggen en indien navraag deze informatie ter beschikking te 
stellen aan relevante partijen. De stichting is mede lid van een externe onpartijdige  
De Geschillencommissie.  

17. Vele dankbetuigingen van mensen of groeperingen die steun krijgen vanuit 
I.d.Vr.Zorg, geeft motivatie door te gaan in dit werk en is een bewijs dat de inspanningen 
die door de diverse vrijwilligers gedaan wordt, meer dan de moeite waard zijn! 

 


