Beleidsplan Stichting Forum TBS
Statutair doel van de Stichting
De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan een evenwichtiger
maatschappelijk en politiek debat over het TBS-systeem in het algemeen en de
geestelijk gestoorde dader in het bijzonder in de hoop dat daardoor het
vertrouwen in het TBS-systeem wordt hersteld en de maatschappelijke en
politieke besluitvorming op dit terrein minder eenzijdig wordt bepaald door
incidenten en eisen van veiligheid.
Activiteiten om doel te bereiken
Het in woord en geschrift onder de aandacht brengen van het belang van de TBS
als maatregel ter beveiliging van de samenleving en als noodzaak voor de zorg
voor psychisch gestoorde delinquenten in het algemeen; het verzamelen en
uitwisselen van gegevens over ontwikkelingen op het gebied van de TBS en de
forensische psychiatrie, het verwerven en informeren van sympathisanten en
“vrienden” en het met hulp van sympathisanten verspreiden van objectieve kennis
en het bevorderen van draagvlak voor het TBS-stelsel in de samenleving.
De stichting beoogt voorts tweejaarlijks een symposium te organiseren voor breed
publiek teneinde de kennis over het TBS-stelsel te vergroten en anderzijds het
doel van de stichting te bevorderen. Het eerste symposium werd door de stichting
georganiseerd in november 2011 en het tweede symposium vond plaats in
november 2013, beide aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Werven van gelden
De stichting, opgericht op 17 januari 2011, heeft geen eigen vermogen. Beoogd
wordt de kosten van de stichting te dekken uit bijdragen van hen, die met het doel
van de stichting sympathiseren, subsidies, erfrechtelijke verkrijgingen en
schenkingen, opbrengsten van de stichting en alle andere baten.
Beheer van inkomsten en vermogen
Elk jaar wordt een jaarrekening opgesteld door de penningmeester waarin
verantwoording wordt afgelegd over het financiële beheer. Het bestuur van de
stichting is bevoegd van de jaarstukken een accountantsrapport te doen opmaken.
De stichting beoogt niet het maken van winst. De jaarlijkse inkomsten zullen de
jaarlijkse uitgaven moeten dekken. Andere vermogensvormen dan een bescheiden
financiële reserve met het oog op de continuïteit van de stichting wordt niet
beoogd.
Beloning bestuursleden
De leden van het bestuur genieten als zodanig geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten.

