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Het bestuur van de stichting Pro Deo geeft in dit vrijwilligersreglement de kaders aan waarbinnen het 
vrijwilligerswerk zich afspeelt. Het geeft de vrijwilligers inzicht in het hoe en waarom van Pro Deo en beschrijft 
waaraan vrijwilligers zich dienen te houden. Pro Deo verantwoordt zich hiermee naar officiële instanties. Het 
bestuur van Pro Deo is hierop aanspreekbaar.  
 

1. De stichting Pro Deo  

Doel  
Pro Deo heeft als doel gedetineerden in aanraking te brengen met 
het evangelie van Jezus Christus. De vrijwilligers ondersteunen 
daartoe gevangenispastores bij het beleggen van de kerkdiensten in 
diverse (penitentiaire) inrichtingen in Zuid-West Nederland en 
België, hebben gesprekken met gedetineerden en verstrekken 
evangelisatiemateriaal.  

Waarom een stichting?  
Vanwege praktische redenen is voor de vorm van een stichting 
gekozen. Zo was er de noodzaak van coördinatie en het hebben 
van een aanspreekpunt. We wilden ons ook kunnen verantwoorden 
naar officiële instanties. Verder is inzicht in de financiën nodig en is 
de fiscale aftrekbaarheid van giften aantrekkelijk. De stichting heeft 
dan ook een ANBI-status.  

Website  
Voor actueel nieuws, nazorg en wetenswaardigheden is er de 
website: http://www.stichtingprodeo.nl. Het streven is om alle voor 
de vrijwilliger relevante informatie hierop beschikbaar te stellen.  

2. De vrijwilliger  

Wat is een vrijwilliger?  
Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil onbetaalde werkzaamheden 
verricht, buiten een vast dienstverband. In het verband van Pro Deo:  

 ontmoet de vrijwilliger gedetineerden, brengt hen het evangelie 
in gezang, gesprek en via evangelisatiemateriaal en,  

 ondersteunt en verleent de vrijwilliger praktische hulp aan de 
geestelijke verzorgers in de uitoefening van hun taak.  

De werkzaamheden variëren per inrichting, zoals bijvoorbeeld 
zingen in diensten, verzorgen van een boekentafel, vertellen van het 
Bijbelverhaal, helpen bij het vertalen van de preek, maken van een 
liturgie en het voeren van gesprekken met gedetineerden voor of na 
de diensten.  
 
De vrijwilliger:  

 is betrokken op het Evangelie van Jezus Christus geopenbaard 
in het Woord van God, de Bijbel. Hij/zij weet zich aangesproken 
door het doel van Pro Deo. (Levensbeschouwelijke identiteit)  

 heeft geen familieleden die ter plekke gedetineerd zijn. 
(Familieverhoudingen)  

 onderhoudt geen contacten met de relaties van gedetineerden 
in de te bezoeken inrichting. (Relaties)  

 heeft een meldingsplicht t.a.v. een verleden met strafblad. Het 
bestuur beoordeelt of iemand met een strafblad kan deelnemen 
als vrijwilliger. (Strafblad)  

Hoe is de verhouding Ministerie van Justitie, penitentiaire 
inrichting (PI), geestelijk verzorger (GV) en Pro Deo?  
Pro Deo werkt in een situatie waarbinnen door anderen regels 
worden gesteld. De PI geeft uitvoering aan de wettelijke regels 
opgesteld door het ministerie van Justitie. De GV valt ook onder die 
regels. Pro Deo werkt onder verantwoordelijkheid van de GV. Voor 
vrijwilligers zijn een aantal algemeen geldende regels. Zie onder  
punt 3.  

Hoe is de verhouding tussen vrijwilliger, kartrekker en bestuur?  
Pro Deo heeft verschillende gevangenisgroepen met vrijwilligers 
onder leiding van een kartrekker. Iedere kartrekker is 
verantwoording verschuldigd aan het bestuur of een bestuurslid.  
De kartrekker is verantwoordelijk voor de organisatie van de groep, 
de coördinatie van het werk en voor de toetreding van nieuwe 
vrijwilligers. Hij/zij zorgt ervoor dat het vrijwilligersreglement wordt 
uitgereikt en ondertekend retour komt.  

Oefenavonden  
Pro Deo hecht eraan dat de vrijwilligers de verantwoordelijkheid 
nemen de oefenavonden zoveel als mogelijk is te bezoeken. 
Vanwege het belang van de doelstelling is een voortdurende 
bezinning hierop nodig. Naast het oefenen van de liederen zijn er 
twee andere vaste onderdelen. Er wordt tijd ingeruimd voor een 
Bijbels georiënteerde bezinning en er is plaats voor gebed.  

Bezinningsavonden  
Pro Deo belegt bijeenkomsten voor vrijwilligers en belangstellenden. 
Deze bijeenkomsten zijn gericht op motivatie en promotie van het 
gevangeniswerk. Het bestuur hecht grote waarde aan deze 
bijeenkomsten en onderstreept het belang van het bijwonen ervan 
door de vrijwilliger. Informatie over de bezinningsavonden is te 
vinden op de website.  

3. Het vrijwilligerswerk  

De binnenkomst in gevangenissen en inrichtingen  

 Vrijwilligers zijn verplicht zich te legitimeren aan de poort met 
een geldig paspoort of ID-kaart.  

 Het is verboden mee te nemen: drugs, wapens, mobiele 
telefoons, informatiedragers.  

 Vooraf melden de vrijwilligers de kartrekker (en die de pastor) 
als ze noodzakelijke medicatie mee moeten nemen of het heb-
ben van een ijzeren prothese. 

 Per inrichting kunnen de algemene regels anders ingevuld 
worden. Via de GV en de kartrekker worden de vrijwilligers 
hiervan op de hoogte gebracht. Zo is het in België verboden 
voor zwangeren de inrichting binnen te komen.  

 De minimumleeftijd voor een vrijwilliger is 18 jaar. 

http://www.stichtingprodeo.nl/


Het contact met gedetineerden  

 Het is verboden om zonder toestemming gedetineerden iets 
(bijvoorbeeld voedsel, telefoonkaarten, cd's/dvd's, brieven) te 
geven of van hen te ontvangen.  

 De correspondentie met een gedetineerde verloopt dus via de 
geestelijke verzorger/aalmoezenier of via de postbus (adres, zie 
verder). Van de correspondentie wordt een kopie van de 
verzonden post bewaard. De bewaartermijn is minimaal drie 
jaar. De correspondentie is ten alle tijden door een bestuurslid 
in te zien.  

 Ter bescherming van de eigen identiteit is het verstrekken van 
andere adresgegevens dan het postadres van Pro Deo niet 
toegestaan. 

 Alleen voornamen worden tijdens het contact met 
gedetineerden gebruikt.  

 De vrijwilliger heeft een zwijgplicht t.a.v. in vertrouwen 
meegedeelde gegevens, behalve tegenover de geestelijke 
verzorger. Deze regel beschermt het recht op privacy van de 
gedetineerde.  

 In de regel vragen we niet naar het delict.  

 De vrijwilliger brengt zich in problemen door beloften te doen 
voor ná de detentie.  

 Men mag geen contact onderhouden met relaties van 
gedetineerden.  

Ongewenste intimiteiten  
Ongewenste intimiteiten zijn gedragingen of bewoordingen die 
grenzen overschrijden die de Bijbel of een gedetineerde aangeven.  

 Ter voorkoming van ongewenste intimiteiten is lichamelijk 
contact anders dan een handdruk niet toegestaan, tenzij er 
andere grenzen door inrichtingwerkers worden aangegeven. 
Concreet: er wordt niet omhelst en niet gekust. In ons 
taalgebruik zijn we helder en ondubbelzinnig.  

 De vrijwilliger is in principe niet alleen met een gedetineerde in 
één ruimte.  

 Incidenten worden zo spoedig mogelijk bij de kartrekker en het 
bestuur gemeld.  

Vertrouwen is een essentieel gegeven in het gevangeniswerk. Bij 
incidenten wordt daarom het belang van de gedetineerde 
vooropgesteld. Bij twijfel wordt gekozen voor beeindiging van 
deelname aan het vrijwilligerswerk in die inrichting. Bij incidenten 
wordt gewerkt volgens een door het bestuur vastgesteld 
stappenplan. Dit stappenplan is door iedere vrijwilliger op te vragen.  

Correspondentieadres voor de vrijwilliger  
Correspondentie met de gedetineerden mag uitsluitend via 
onderstaande postbus verlopen.  
St. Pro Deo /  t.n.v. 'naam van de vrijwilliger'  
Postbus 131 /  4400 AC Yerseke  

Contact met ex-gedetineerden buiten de muren  
Het is niet raadzaam contacten te onderhouden met ex-
gedetineerden die men vanuit de inrichting kent.   

Contact met media 
Een vrijwilliger mag niet via de pers of via de (social) media publice-
ren of meewerken aan publicaties over het vrijwilligerswerk dat na-
mens Pro Deo geschiedt, dan met toestemming van het bestuur. 
Vóór verschijning wordt de publicatie door het bestuur beoordeeld. 

4. plichten, regelingen en de fiscus  

Plichten van de stichting  

 Er wordt met de persoonlijke gegevens van de vrijwilliger 
zorgvuldig omgegaan.  

 De stichting verantwoordt zich door het opstellen van een 
(financieel) jaarverslag. Deze informatie is door iedere 
vrijwilliger in te zien.  

Regelingen mbt verzekeringen en declaraties  
Door de St. Pro Deo zijn de volgende twee verzekeringen 
afgesloten in het kader van de zorg rondom haar vrijwilligers.  

 WA-verzekering. Tijdens het uitoefenen van vrijwilligerstaken 
is er voor Pro Deo het risico aangesproken te worden op 
schadeclaims van derden. De dekking is € 1.250.000 per 
schadeclaim met een maximum van € 2.500.000 per jaar. Het 
eigen risico is € 100.  

 Ongevallenverzekering. Deze verzekering keert uit als sprake 
is van een ongeval tijdens het dekkingsmoment van de 
verzekering. Auto-ongevallen zijn echter uitgesloten. Per 
activiteit zijn maximaal 12 vrijwilligers verzekerd tijdens 
activiteiten in opdracht van Pro Deo. Bij overlijden wordt € 
2.500 aan de nabestaanden uitgekeerd. Bij blijvende invaliditeit 
is dit bedrag € 10.000. Jaarlijks heeft Pro Deo de verplichting 
om een lijst met namen van vrijwilligers te overleggen.  

De vrijwilliger die zorg draagt voor het vervoer dient een 
inzittendenverzekering te hebben afgesloten. Personenvervoer in 
de eigen auto brengt risico's met zich mee. Bij een ongeval kunnen 
de kosten voor persoonlijk letsel van de passagiers behoorlijk 
oplopen. Dit risico wordt niet door Pro Deo gedragen. Deze 
verzekering kost ongeveer €50 en kun je afsluiten samen met de 
autoverzekering.  
Wij hopen en bidden dat Gods bewarende hand steeds over ons 
uitgestrekt is en dat wij, als we in ongewilde en onbetaalbare 
situaties terecht komen, ons geheel aan Hem mogen toevertrouwen!  
 
Declaraties. De kosten van het vervoer zijn te declareren via de 
kartrekker bij de penningmeester. Door de meesten worden echter 
de ritten opgevoerd als gift voor de belasting. Overige gemaakte 
kosten kunnen worden ingediend met originele nota bij de 
penningmeester.  

Fiscale status van de stichting ivm giftenaftrek  
De overheid heeft aan de stichting Pro Deo de status van ANBI-
instelling verleend (ANBI=Algemeen Nut Beogende Instellingen). 
Dat betekent concreet dat giften gedaan aan Pro Deo aftrekbaar zijn 
voor de belasting.  
 
In tweevoud getekend op (datum): 
 
Naam vrijwilliger: 
 
Handtekening: 


