
Aanvraagformulier Subsidie 2023

Vrijwilligerswerk bij de Sanctietoepassing (VBS)

Volledig ingevuld, inclusief bijlagen en ondertekend digitaal verzenden naar:

Projectenbureau.DJI@dji.minjus.nl

Binnen vijf werkdagen zal u een ontvangstbevestiging toegezonden krijgen.

1. Projectgegevens

1.1 Gegevens aanvrager

Aanvragende organisatie x

Adres x

Postcode en vestigingsplaats x

1.2 Organisatie

Rechtspersoonlijkheid x

Jaar van oprichting x

Naam voorzitter x

Naam secretaris x

Naam penningmeester x

Uittreksel Kamer van Koophandel en statuten

bijvoegen

1.2 Gegevens contactpersoon

Naam x

Functie x

Adres x

Postcode en plaats x

Telefoonnummer x

Emailadres x

1.3 Betaalgegevens

Iban x

Tenaamstelling van de rekening x

1.4 Projectdata

Startdatum

Einddatum

1.5 Bijlagen (meesturen met een getekend exemplaar van de aanvraag)

Bijlage(n) Uittreksel KvK en statuten

VOG / BGG van de vrijwilligers

Overzicht vrijwilligerscontracten

Competentieprofiel

Plan deskundigheidsbevordering

Onderbouwing door derden, cofinanciering

01-01-23

31-12-23
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Aanvraagformulier Subsidie 2023

Vrijwilligerswerk bij de Sanctietoepassing (VBS)

2. Activiteiten

2.1 Uitgevoerde activiteiten tijdens verblijf in een justitiële inrichting

Geeft u hieronder aan welke activiteiten uw organisatie wil uitvoeren. Per activiteit dient u een korte toelichting

te geven.

Duur activiteit

Doelgroep (man/vrouw/jeugdige/kind van gedetineerde)

Waar wordt de activiteit uitgevoerd (Welke PI, JJI, TBS)

Duur activiteit

Doelgroep (man/vrouw/jeugdige/kind van gedetineerde)

Waar wordt de activiteit uitgevoerd (Welke PI, JJI, TBS)

a. Ondersteunen bij het regelen van basisvoorwaarden voor een succesvolle re-

integratie op de volgende terreinen: 1) werk en inkomen; 2) zorgtrajecten; 3) 

huisvesting (onderdak); 4) saneren van schulden; 5) identiteitsdocumenten

b. Afleggen van individuele bezoeken of groepsbezoeken

Toelichting:

Toelichting:
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Duur activiteit

Doelgroep (man/vrouw/jeugdige/kind van gedetineerde)

Waar wordt de activiteit uitgevoerd (Welke PI, JJI, TBS)

Duur activiteit

Doelgroep (man/vrouw/jeugdige/kind van gedetineerde)

Waar wordt de activiteit uitgevoerd (Welke PI, JJI, TBS)

Duur activiteit

Doelgroep (man/vrouw/jeugdige/kind van gedetineerde)

Waar wordt de activiteit uitgevoerd (Welke PI, JJI, TBS)

c. Ondersteunen bij diensten, vieringen en gespreksgroepen die door de geestelijke 

verzorging worden georganiseerd

d. Ondersteunen van het gezinssysteem en het sociaal netwerk

e. Ondersteunen van ouders in hun relatie met kinderen

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:
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Duur activiteit

Doelgroep (man/vrouw/jeugdige/kind van gedetineerde)

Waar wordt de activiteit uitgevoerd (Welke PI, JJI, TBS)

Duur activiteit

Doelgroep (man/vrouw/jeugdige/kind van gedetineerde)

Waar wordt de activiteit uitgevoerd (Welke PI, JJI, TBS)

Duur activiteit

Doelgroep (man/vrouw/jeugdige/kind van gedetineerde)

Waar wordt de activiteit uitgevoerd (Welke PI, JJI, TBS)

g. Geven van cursussen

Toelichting:

h. Bevorderen van innerlijk herstel van justitiabelen en herstel met slachtoffers, 

familieleden en samenleving

Toelichting:

Toelichting:

f. Organiseren van groepsbijeenkomsten in het kader van vrijetijdsbesteding
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Duur activiteit

Doelgroep (man/vrouw/jeugdige/kind van gedetineerde)

Waar wordt de activiteit uitgevoerd (Welke PI, JJI, TBS)

Duur activiteit

Doelgroep (man/vrouw/jeugdige/kind van gedetineerde)

Waar wordt de activiteit uitgevoerd (Welke PI, JJI, TBS)

j. Bijdragen aan activiteiten gericht op het uitvoeren van Detentie & Re-

integratieplannen in den brede, bv inzet taal- of voorleesmaatje bij 

laaggeletterdheid

Toelichting:

i. Leveren van een bijdrage aan het voorkomen van radicalisering

Toelichting:
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2.2 Activiteiten na verblijf in een justitiële inrichting, gedurende een periode van 

maximaal zes maanden

Geeft u hieronder aan welke activiteiten uw organisatie wil uitvoeren. Per activiteit

dient u een korte toelichting te geven op de activiteit.

Duur activiteit

Doelgroep (man/vrouw/jeugdige/kind van gedetineerde)

Waar wordt de activiteit uitgevoerd (Welke Gemeente)

Duur activiteit

Doelgroep (man/vrouw/jeugdige/kind van gedetineerde)

Waar wordt de activiteit uitgevoerd (Welke Gemeente)

a. Begeleiden van (ex)justitiabelen ten behoeve van een succesvolle re-integratie 

in de samenleving, bijvoorbeeld ten aanzien van: 

- vinden van werk of onbetaald werk,

- regelen van basisvoorzieningen: identiteitsbewijs, woning, uitkering, 

zorg(verzekering)

b. Afleggen van bezoeken

Toelichting:

Toelichting:
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Duur activiteit

Doelgroep (man/vrouw/jeugdige/kind van gedetineerde)

Waar wordt de activiteit uitgevoerd (Welke Gemeente)

Duur activiteit

Doelgroep (man/vrouw/jeugdige/kind van gedetineerde)

Waar wordt de activiteit uitgevoerd (Welke Gemeente)

Duur activiteit

Doelgroep (man/vrouw/jeugdige/kind van gedetineerde)

Waar wordt de activiteit uitgevoerd (Welke Gemeente)

c. Begeleiden van ouders bij het uitoefenen van hun opvoedingstaken

d. Ondersteunen van het gezinssysteem en het sociaal netwerk

e. Bevorderen van innerlijk herstel van (ex)justitiabelen en herstel met 

slachtoffers, familieleden en samenleving

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:
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Duur activiteit

Doelgroep (man/vrouw/jeugdige/kind van gedetineerde)

Waar wordt de activiteit uitgevoerd (Welke Gemeente)

Duur activiteit

Doelgroep (man/vrouw/jeugdige/kind van gedetineerde)

Waar wordt de activiteit uitgevoerd (Welke Gemeente)

2.3 (Ex-) justitiabelen

Hoeveel (ex-) justitiabelen denkt u, naar verwachting, te bereiken in 2023:

Binnen de justitiële inrichting: x

Buiten de justitiële inrichting:

Toelichting:

f. Leveren van een bijdrage aan het voorkomen van radicalisering

g. Overleggen met ketenpartners over individuele (ex)justitiabelen

Toelichting:
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3. Kostenoverzicht

3.1 Persoonsgebonden kosten

 - kosten voor het reizen van en naar de inrichting door de vrijwilligers (1)

Kosten:

Toelichting:

  - kosten voor werving, deskundigheidsbevordering en binding (jaarlijkse attentie) van de vrijwilligers (2)

Kosten:

Toelichting:
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3.2 Organisatiegebonden kosten

 - administratiekosten (3)

Kosten:

Toelichting:

 - coördinatiekosten voor de inzet van vrijwilligers (4)

Kosten:

Toelichting:

 - aantoonbare huisvestingskosten, voor zover deze voor het werk van de vrijwilligers

noodzakelijk door de vrijwilligersorganisaties moeten worden gemaakt (5)

Kosten:

Toelichting:
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3.3 Cofinanciering (indien van toepassing)

Minimale Cofinanciering:

Verantwoording Cofinanciering:

Toelichting: Fondsen: Namen + bedrag

Donateurs: Hoeveel + bedrag

Andere inkomstenbronnen: Naam van andere bronnen + bedrag

4 Financieel overzicht

Organisatiegebonden kosten

Administratiekosten (3)

Coördinatiekosten (4)

Huisvestingskosten (5)

Totaal

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Totale kosten

4.2 Financiering

€ 0

 Zie onderstaande toelichting€ 0

Cofinanciering € 0

Subsidiabele kosten

Personeelsgebonden kosten Kosten

Reiskosten (1)

€ 0

€ 0

€ 0

4.1 Opgave geraamde kosten

Werving, deskundigheidsbevordering en binding (2)

 Verplichte cofinanciering
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5. Voorwaarden

5.1 Aantal actieve vrijwilligers per 1 januari 2023

5.2 Alle vrijwilligers hebben een Verklaring omtrent Gedrag

      (VOG) of een Beschrijving Getoond Gedrag overgelegd. VOG / BGG meesturen

5.3 Met alle vrijwilligers is een vrijwilligerscontract afgesloten

      dat voldoet aan de voorwaarden als vermeld in het Overzicht meesturen

      Subsidiekader onder 6.1.f

      Zo nee, een dergelijk contract zal afgesloten zijn per:

5.4 De eisen die aan de vrijwilligers worden gesteld, zijn 

      vastgesteld in een competentieprofiel dat bij de selectie Competentieprofiel meesturen

      en deskundigheidsbevordering wordt toegepast

5.5 De organisatie heeft één of meer coördinatoren Naam/namen coördinatoren
      aangesteld die:

      a. eindverantwoordelijk is/zijn voor een adequate

      begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers.

      b. voor de leiding van de inrichting of instelling als

      aanspreekpunt fungeert/fungeren.

5.6 Plan Deskundigheidsbevordering met o.a. doel, inhoud, opzet, frequentie en bereik
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6. Hogere bijdrage

7. Ondertekening

Deze subsidie is noodzakelijk als resterende financiering van de kosten van het project.

Naam:

Functie:

Datum:

Handtekening:

Ervaring leert dat het budget niet geheel wordt uitgeput, omdat niet alle 

vrijwilligersorganisaties op alle kostensoorten kosten maken voor hun activiteiten. 

Vrijwilligersorganisatie kunnen hier aangeven dat zij in aanmerking willen komen voor een 

hogere subsidie. Het niet uitgeputte bedrag wordt evenredig verdeeld op basis van de 

verdeelsleutel onder de aanvragers, die hiervoor in aanmerking wensen te komen. Wel dient 

de aanvrager zich te realiseren dat alle andere voorwaarden ook gelden voor deze 

aangevraagde verhoging en dat door deze verhoging de grens van €25.000,- kan worden 

overschreden met een ander verantwoordingtraject tot gevolg.

De aanvrager verklaart zich verantwoordelijk en aansprakelijk voor een goed verloop van de 

activiteiten in het kader van het project, de naleving van de voorwaarden die in de 

regelgeving zijn vastgelegd en de nakoming van de aan de Subsidieregeling verbonden 

verplichtingen.

De aanvrager verklaart medewerking te verlenen aan een steekproefsgewijze controle of de 

activiteiten daadwerkelijk zijn verricht overeenkomstig de opgevoerde kosten.

_____-_____-________

Op grond van de realisatie van de kosten en financiering van het project verzoekt de 

aanvrager om een subsidie ter grootte van:

€ 0

Pagina 13 van 13 16-5-2022  .                    


