Verslag bijeenkomst stichting SKIP
Datum
Tijd
Locatie
Aanwezig

21 augustus 2019
12:00-15:00 uur
Zorgbelang, Weerdjesstraat 168 in Arnhem
8 deelnemers

1. Welkom
De voorzitter van de stichting SKIP, Barth van Eeten, heet iedereen van harte welkom.

2. Voorstelronde
Een voorstelronde volgt waarbij iedereen zichzelf toelicht en de relatie met de stichting SKIP. Tjerk
van de Hoek is van de stichting No Kidding en hij wordt uitgenodigd voor de bijeenkomsten van het
Koershuis op 4 september a.s. in Arnhem. Barth van Eeten licht het verschil en de relatie tussen SKIP
(belangengroep van lotgenoten seksueel misbruik in instellingen en pleeggezinnen) en het Koershuis
(samenwerkingsverband van verschillende lotgenotengroepen) toe.

3. Mededelingen
Financiering
Paul de Ridder geeft een toelichting op het ontstaan van de stichting SKIP voor de nieuwe mensen,
en de afgelopen periode waarin geen activiteiten plaatsvonden. Tijdens deze periode is het rapport
van de commissie De Winter verschenen en zijn er landelijke bijeenkomsten geweest o.a. in de
Jaarbeurs op 15 juni jl. en een meeting van lotgenoten met de verantwoordelijk ministers op 18 juni
jl.
Er is nu sprake van een nieuwe periode waarbij subsidiegelden zijn vrijgemaakt voor twee jaar om de
activiteiten van de stichting te ondersteunen ter grootte van €200.00,- verdeeld over twee jaar (2019
en 2020). Er dient nog een officiële subsidieaanvraag te worden ingediend. Dit wordt afgestemd met
Slachtofferhulp Nederland en wordt dus vervolgd.

Reiskosten
Reiskosten kunnen vanaf nu dus weer gedeclareerd worden bij Paul de Ridder volgens de wijze
waarop dat voorheen ook gebeurde. Declaraties indienen bij penningmeester@stichtingskip.nl actie:
allen).

AVG
Bij haar werkzaamheden moet de stichting rekeninghouden met veranderende wetgeving op het
gebied van privacy. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese
verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en

overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert en dus ook eisen stelt aan de stichting.
Joke Stoffelen (actie) zal een voorstel hiervoor maken.

Website
Leon Angenent licht zijn werkzaamheden voor de website toe. Voor een aantrekkelijke site is
belangrijk dat er regelmatig nieuwe artikelen verschijnen. Joke Stoffelen (actie) zal een beknopt
bericht maken van deze meeting voor de site.

4. Activiteiten SKIP
Er wordt gebrainstormd over de activiteiten en thema’s die SKIP in samenwerking met het Koershuis
zou moeten oppakken. Hieronder volgt een overzicht.

Thema’s
Kinderen
Wat vertel ik mijn kinderen over mijn misbruikervaringen tijdens mijn jeugd? En hoe vertel ik het
mijn kinderen?

Activiteiten
 Lotgenotendagen
In het verleden werden er zo’n vier lotgenotendagen per jaar georganiseerd; vaak samen met de
partners van het Koershuis.

 Collectieve belangenbehartiging en lobby
o

Tijdens de meeting met de verantwoordelijke ministers is gesproken over een
schaderegeling. Dit zal ook aan de orde komen tijdens het debat van de vaste
Kamercommissie medio september/oktober. Het is belangrijk om te lobbyen voor de
regeling en deze op de politieke agenda te krijgen. Henri Dalhem zal samen met Paul de
Ridder en Barth van Eeten (actie) hierin optrekken en gezamenlijk een strategie
bespreken en uitzetten. Dit wordt ook bij de meeting van het Koershuis besproken op 4
september a.s. Aan bod moeten komen:
o Schaderegeling
o Pardon
o Documentatie, Oral History
o Instellen van een nieuwe commissie die ook de groepen gaat horen die nu niet
aan bod zijn geweest
o Ondersteunen van slachtoffers zelf

 Ondersteunen van slachtoffers
Voor het ondersteunen van slachtoffers zal in gesprek moeten worden gegaan met partijen:
o Raad van Kinderbescherming
o Slachtofferhulp Nederland

 Preventie en inzet van ervaringsdeskundigen
Binnen SKIP zijn ervaringsdeskundigen actief geweest tijdens deskundigheidsscholing van
professionals in de zorg en ondersteuning. Zo zijn zij o.a. actief geweest bij Pluryn (Nijmegen) en
De Combinatie (Eindhoven). Dit zou een vervolg moeten krijgen.

5. Vergaderstructuur
Het voorstel is om de twee maanden met de leden van SKIP te vergaderen en om de twee maanden
met de leden van het Koershuis. Voorkeur gaat uit naar de donderdag om 14:00 uur in Arnhem. Joke
Stoffelen (actie) maakt een planning.

6. Rondvraag

