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Voorwoord
Dit jaarverslag 2014 heeft ten doel om verantwoording af te leggen en toelichting te geven
op de activiteiten van het bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting Robin Hood
College.
In dit verslag hebben we getracht een zo transparant mogelijk beeld te beschrijven van onze
activiteiten en financiële inkomsten en uitgaven, voor zover voor rekening van onze stichting
gebracht. Niet alles waar we mee bezig zijn geweest is tot in detail beschreven, slechts de
meest relevante hoofdzaken zijn benoemd.
Na dit voorwoord vindt u in hoofdstuk 1 het activiteitenverslag, de verantwoording van de
(hoofd-) activiteiten van het bestuur. In hoofdstuk 2 kunt u onze missie lezen (gelijk aan die
van 2013). In hoofdstuk 3 kunt u de activiteiten en verantwoording van de Raad van
Toezicht lezen. In hoofdstuk 4 vindt u onze financiële verantwoording (2014), daaraan is
toegevoegd de financiële verantwoording van de jaren 2013 en 2012. In hoofdstuk 5 vindt u
de verklaring van decharge (2014) van de penningmeester door de “kascommissie”, na hun
onderzoek op 30 mei 2015. In hoofdstuk 6 vindt u een opgave van de bij onze stichting
betrokken personen per 31-12-2014.
Wij hopen dat dit verslag aanleiding geeft om onze organisatie financieel te ondersteunen.
Ton Schuitemaker, LLB
Bestuursvoorzitter

Eljo Vos-Brandjes
Voorzitter Raad van Toezicht

Den Helder, 25 juni 2015.
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1. Verantwoording activiteiten bestuur

Het jaar 2014 heeft vooral in het teken gestaan van het verder gaan op de in 2010
ingeslagen weg. Onze organisatie staat als een huis, in 2014 hebben er geen personele
wijzigingen voorgedaan in zowel bestuur als Raad van Toezicht.
Activiteiten in 2014
In 2014 hebben we ons vooral bezig gehouden met individuele begeleiding van een aantal
jonge asielzoekers, aanmeldingen van jongeren bij het ROC Amsterdam, Den Helder en
Schagen, overleg met een mentor van een jongere op het Horizoncollege te Heerhugowaard,
overleg, samen met Defence for Children (Carla van Os), met een 2e Kamerlid (Marit Maij
van de PvdA) en de directie van het COA te Rijswijk en enkele juridische procedures. Aan het
einde van het schooljaar 2013-2014 hebben drie door ons ondersteunde jonge asielzoekers
een mbo diploma behaald. In januari 2014 kregen we een waarderingssubsidie ad € 500,00
van de gemeente Den Helder. In april 2014 waren we (bestuur) aanwezig op de
vrijwilligersmarkt in Den Helder.
Ondersteuning jongeren
Het ROC Amsterdam wilde een door ons ondersteunde jongere in eerste instantie niet als
student inschrijven vanwege het ontbreken van een geldig legitimatiebewijs. Het ging om
een jongere die eerder (bij een ander ROC in Limburg) aan een mbo 2 opleiding was
begonnen. We hebben het ROC Amsterdam weten te overtuigen dat de betreffende jongere
zijn opleiding zou mogen afmaken omdat hij daar eerder (voor zijn 18 e verjaardag) al aan
begonnen was. Is eigenlijk een beetje grijs gebied omdat niet vaststaat wat er bedoeld wordt
met het afmaken van een voor je 18e begonnen opleiding. Tot onze verbazing mocht de
betreffende jongere in het schooljaar 2014-2015 aan een mbo3 opleiding beginnen (in 2015
diploma behaald). Dat het niet altijd goed gaat met een in een azc wonende jongere,
bijvoorbeeld vanwege de stress (stroperige asiel- en andere procedures) mag duidelijk zijn.
Zo hebben we een jongere op het Horizoncollege (meubelmakersopleiding, mbo2)
ondersteund en hebben we regelmatig contact met zijn mentor gehad. Hij zal zijn diploma
uiteindelijk in 2015 halen. Ook was het nodig om enkele stagebedrijven te overtuigen dat op
grond van gewijzigde wetgeving ongedocumenteerden ook gewoon stage mogen lopen. Dat
is in alle gevallen (net als in 2013) gelukt. Daarnaast hebben we een aantal jongeren (5) van
het azc Den Helder aangemeld voor een opleiding bij het ROC Den Helder en Schagen.
Helaas zijn deze jongeren allemaal afgewezen op grond van de huidige Nederlandse
wetgeving (ontbreken van een legale status). Na de afwijzing hebben we vijf beroepschriften
aan de Raad van bestuur van het ROC gezonden, maar ook hier volgden afwijzingen op.
Triest dat jonge mensen niet aan hun toekomst mogen werken in een periode van hun leven
dat ze in afwachting zijn van asielprocedures of andere procedures. Omdat werken ook niet
toegestaan is zullen deze jongeren (vaak jaren) zonder enige activiteit hun dagen moeten
slijten zonder doel en in afzondering in een azc. Triest. We hebben de betreffende vijf
dossiers van deze jongeren overgedragen aan Fischer advocaten te Haarlem. Omdat er in
2014 nog een zaak onder de rechter was kon met hun zaak (vooralsnog) niets gedaan
worden. In 2015 zal een van deze zaken alsnog voor de rechter gebracht worden. In 2014 is
door de staatssecretaris van V&J een bedrag vrijgemaakt voor activering van mensen in een
asielzoekers centrum (gezinslocatie). Helaas is daar de voorwaarde aan verbonden dat de
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betreffende asielzoekers wel moeten meewerken aan hun terugkeer. Wij hebben geen
inzicht gekregen (wel gevraagd) hoeveel asielzoekers van deze regeling gebruik maken.
Subsidies in 2014
Na de waarderingssubsidie ad € 500,00 van de gemeente Den Helder, zijn we aan de slag
gegaan om bij mogelijke subsidiegevers (kleinere) subsidies aan te vragen. Hoewel dit in
2014 nog weinig resultaat heeft opgeleverd, hebben we wel een garantiesubsidie toegezegd
gekregen van de Stichting Rechtsbescherming voor Immigranten, voor een juridische
procedure (maximaal € 3.000,00). Deze subsidie wordt niet aan ons beschikbaar gesteld,
maar aan onze advocaat. Daarnaast zullen in 2015 wel enige subsidies beschikbaar komen.
Juridische procedures
Hoeveel jongeren we ook ondersteunen, met scholen of stagebedrijven overleggen, het blijft
uiteindelijk dweilen met de kraan open. Omdat ook overleg met 2 e Kamerleden en de top
van het ministerie van Onderwijs geen resultaat heeft opgeleverd, zal uiteindelijk slechts een
juridische procedure (aan de rechter voorleggen) de enige mogelijkheid zijn om tot een
definitieve oplossing te komen. Tenminste, als de procedure (uiteindelijk, desnoods bij het
Europese Hof voor de Rechten van de Mens) gewonnen wordt, en daar zijn we natuurlijk van
overtuigd. Op 28 april 2014 was de mondelinge zitting van de meervoudige kamer van de
Rechtbank Den Haag, in een procedure die aangespannen was door twee asielzoekers van
het azc Den Helder. Uiteraard door ons aangemeld en deels voorbereid. De uitspraak was
teleurstellend maar ook erg verrassend. Eigenlijk ging de rechtbank heel ver mee in ons
betoog (van advocaat mr. Jelle Klaas van Fischer advocaten te Haarlem) over het recht op
onderwijs, maar hebben we deze zaak op een technisch onderdeel verloren (bizar). In een
eerdere uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de mens is er een indeling
gemaakt in soorten onderwijs. Deze indeling is van belang omdat hoe hoger het onderwijs,
hoe groter de (verdrags-) vrijheid van de Staat is om beperkingen op te leggen tav de
toegang tot onderwijs. Zo is er bij primary education (basisonderwijs) geen verdragsvrijheid
om beperkingen op te leggen, is er bij secondary education (vervolgonderwijs) een zeer
beperkte vrijheid om beperkingen op te leggen en is er bij higher education een grote mate
van vrijheid om beperkingen op te leggen. Tot onze verbazing sprak de Rechtbank Den Haag
uit dat het mbo onder geen van deze drie categorieën valt. Uit nader onderzoek van ons, bij
diverse professoren van Nederlandse universiteiten, bleek dat het mbo weldegelijk onder de
categorie secondary education valt. Ook navraag door ons bij UNESCO (Canada) leverde een
positief resultaat op. Een programma specialist (onderwijs, Alison Kennedy) gaf aan dat
UNESCO het mbo onder de categorie secondary education schaart. Mede op grond van ons
onderzoek heeft Fischer advocaten in september 2014 een hoger beroep aangetekend bij
het Gerechtshof in Den Haag. Helaas moest begin 2015 het hoger beroep ingetrokken
worden omdat een persoon een verblijfsvergunning heeft gekregen en de andere in een
psychiatrische instelling zat. In 2015 zal een nieuwe zaak tegen de Nederlandse staat
aangespannen worden. We hoefden uiteindelijk geen proceskosten te betalen. In april 2014
hebben we een Somalisch meisje ondersteund die geen toegang tot (mbo-) examens kreeg.
De Rechtbank Lelystad gaf dit meisje (in een vovo procedure) gelijk en sprak eveneens uit
dat Nederlandse les onderdeel uitmaakt van een mbo 1 opleiding omdat Nederlandse les
noodzakelijk is om een mbo opleiding te kunnen volgen (lessen worden op Nederlandse
scholen in het Nederlands gegeven). Helaas moesten we wel een deel van de kosten betalen.
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2.

Missie 2015

Onze missie is dat wij mensen in Nederland willen ondersteunen die problemen ondervinden
bij het uitoefenen van hun recht op onderwijs. Daarbij maakt het ons niet uit om wie het
gaat of in welke positie iemand verkeert, omdat het recht op onderwijs een universeel en
fundamenteel mensenrecht is zoals ook vastgelegd in het EVRM en in de UVRM.
De zwakste groep in de Nederlandse samenleving blijken asielzoekers van 18 jaar en ouder
te zijn. Asielzoekers hebben, in afwachting op een besluit van de IND of een beroep bij de
rechter, veel vrije tijd (ze mogen namelijk ook niet werken) die ze nuttig kunnen gebruiken
voor onderwijs zodat ze met de opgedane kennis een leefbaar inkomen kunnen verwerven,
in Nederland of in het land van herkomst. In bepaalde gevallen mogen asielzoekers van 18
jaar en ouder niet naar school omdat de Nederlandse wet dat niet toestaat, of omdat ze de
Nederlandse taal onvoldoende beheersen (ze mogen meestal ook geen taalles volgen) of
omdat ze het schoolgeld of bijkomende kosten en/of reiskosten niet kunnen betalen.
De Stichting Robin Hood College wil asielzoekers van 18+ helpen om zich te ontwikkelen
door passend beroepsgericht onderwijs aan te laten bieden via reguliere ROC’s. Uit
uitgebreid onderzoek (zie het rapport “Verloren tijd” van de Adviescommissie voor
Vreemdelingenzaken van 22-3-2013 en onze nota “Asiel- en nieuwkomersonderwijs 18+”
van 20 januari 2012) is gebleken dat deze behoefte erg groot is. Jonge en iets minder jonge
volwassenen willen graag doorleren. Het biedt hen een zinvolle dagbesteding, contact met
leeftijdgenoten en het leidt af van de emotionele, sociale en praktische problemen waar ze
dagelijks mee worstelen. Maar wat onderwijs vooral doet: het biedt hoop en geloof in een
betere en zinvolle toekomst, hier in Nederland of in het land van herkomst.
We hebben de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan en overlegd met diverse scholen en
instanties. Soms vragen we het ministerie van OC&W om scholen op hun
verantwoordelijkheid te wijzen en soms vragen we Defence for Children om hulp,
bijvoorbeeld als minderjarige asielzoekers door scholen geweigerd worden. We hebben ook
overlegd met de top van het ministerie van OC&W en met verschillende 2e Kamerleden.
Desondanks mogen of kunnen veel asielzoekers van 18 jaar en ouder nog steeds niet naar
school. Daarom hebben we advocatenkantoor Fischer te Haarlem ingeschakeld om een
bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat te beginnen om het recht op onderwijs (ook
voor asielzoekers) aan de Nederlandse rechter voor te leggen. De Nederlandse wet is
namelijk niet in overeenstemming met Europees recht (EVRM) en door Nederland
ondertekende Internationale verdragen (zoals het IVESCR), en dat is naar onze menig (en
diverse Nederlandse professoren in mensenrechten en onderwijs) onrechtmatig.
We zoeken sponsoren om een fonds te maken om jongeren met kleine bijdragen te
ondersteunen en de juridische procedures te financieren. Wij houden ons niet met
asielprocedures bezig en zijn ook geen politieke organisatie. Wij zijn een idealistische
organisatie. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat niemand binnen onze organisatie enige
vergoeding krijgt, ook geen onkostenvergoeding. Onze organisatie is door de Belastingdienst
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor meer informatie over
onze organisatie zie onze website: www.robinhoodcollege.nl of onze facebookpagina. We
gaan in 2015 ook op zoek naar samenwerking/versterking met andere organisaties.
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3. Verantwoording Raad van Toezicht

Kort verslag Raad van Toezicht Robin Hood College, 2014.
De Raad van Toezicht van het Robin Hood College werd in 2014 gevormd door:
E.J. Vos-Brandjes (voorzitter); J. Tolhuijs (secretaris) en L. Kuipers (lid auditcommissie). In
deze samenstelling is dit jaar geen verandering gekomen.
De Raad van Toezicht heeft in 2014 in de gesprekken met voorzitter en bestuur van Robin
Hood vooral de focus gericht op het borgen van de continuïteit van de stichting, het
vergroten van draagvlak voor de opdracht van Robin Hood en het belang van
fondsenwerving.
De missie van Robin Hood is een principiële: het recht op onderwijs voor mensen die in
Nederland verblijven ongeacht de vraag waar hun toekomst uiteindelijk zal zijn.
Om te zorgen dat asielzoekers van 18 jaar en ouder van dit recht ook gebruik kunnen maken,
bieden bestuur en vrijwilligers van Robin Hood praktische ondersteuning in gesprekken met
(onderwijs)instanties en wordt maximale inzet gepleegd om jurisprudentie te verkrijgen.
Het contact met mensen in vaak pijnlijke omstandigheden laat echter niemand en zeker niet
de betrokken bestuurders van Robin Hood onberoerd. Dit resulteert in een grote tijds- maar
vaak ook persoonlijke financiële investering van het Robin Hood-team in de ondersteuning
van individuele jongvolwassenen en hun families.
Aan de Raad van Toezicht de ondankbare taak om het bestuur hier alert op te laten zijn en
de focus te houden op de specifieke – principiële - opdracht van Robin Hood.
De gesprekken met het bestuur vormen voor de Raad van Toezicht mede door de nietaflatende geestdrift van bestuursvoorzitter Ton Schuitemaker, een bron van inspiratie.
De financiële spankracht van Robin Hood heeft de Raad van Toezicht in 2014 zorgen
gebaard. In overleg zijn de kaders aangescherpt en is de inzet op fondsenwerving vergroot.
De Raad van Toezicht heeft ook in dit opzicht vertrouwen in de toekomst van Robin Hood.
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4. Staat van baten en lasten over 2014
INKOMSTEN
Donateurs
Eenmalige bijdragen
Lening van bestuurslid
Subsidie gem. Den Helder

UITGAVEN
€ 375,00
- 200,00
-1.400,00
- 500,00

Bankkosten
Kosten postbus
Juridische kosten
Kosten uittreksel KvK
Webhosting & domeinnamen

€2.475,00
========

€
-

102,75
193,60
1.424,00
7,50
214,11

€ 1.941,96
==========

BALANS PER 31-12-2014
ACTIVA
Saldo bankrekening

PASSIVA
€ 721,60

€ 721,60
========

Lening bestuurslid
Negatief eigen vermogen

€ 2.550,00
- -1.828,40
€ 721,60
=========

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 EN BALANS PER 31-12-2014
In 2014 hebben 4 donateurs een bijdrage gestort, is een eenmalige bijdrage ontvangen en is
een eenmalige stimuleringssubsidie (waarderingssubsidie) van de gemeente Den Helder
ontvangen. Aan de uitgavenkant hebben wij ons beperkt tot noodzakelijke en
onvermijdelijke kosten. Het “in de lucht” houden van een website was noodzakelijk om te
blijven voldoen aan de voorwaarden van de Belastingdienst voor de ANBI-status. Daarnaast
hebben wij ons garant gesteld voor een juridische procedure tegen (o.m.) het ROC
Flevoland. Hoewel de procedure gewonnen werd moesten er toch proceskosten betaald
worden, zie ook het activiteitenverslag. Alle overige kosten zoals portokosten,
telefoonkosten, vergaderkosten en reiskosten bezoeken aan onze advocaat, verschillende
rechtbanken en andere bezoeken zoals aan het COA te Rijswijk en de gemeente Den Helder,
zijn voor rekening van individuele bestuursleden gekomen. Ook de Raad van Toezicht heeft
geen kosten in rekening gebracht.
De balans per 31-12-2014 behoeft de volgende toelichting. De in voorgaande jaren
opgenomen voorziening voor juridische procedures tegen de Nederlandse Staat is vervallen
omdat bedoelde procedure door omstandigheden is ingetrokken (zie ook
activiteitenverslag). Hoewel er in 2015 een nieuwe juridische procedure tegen de
Nederlandse Staat opgestart zal worden, behoeft hier (vooralsnog) geen voorziening voor
getroffen te worden. Door een bestuurslid is in 2014 een lening verstrekt ad € 1.400,00
(2012 € 500,00 en 2013 € 650,00). In 2015 zal deze lening in ieder geval teruggebracht
worden tot maximaal € 2.000,00, mogelijk zelfs tot € 0,00.

7

4.1

Staat van baten en lasten over 2013

INKOMSTEN
Donateurs
Eenmalige bijdragen
Lening bestuurslid

UITGAVEN
€ 280,00
- 60,00
- 650,00

Bankkosten
Kosten postbus
Schoolmiddelen minderjarigen
Schoolmiddelen meerderjarigen
Webhosting & domeinnamen

€ 990,00
=======

€
-

97,06
175,45
316,62
261,84
214,11

€ 1.065,08
==========

BALANS PER 31-12-2013
ACTIVA
Saldo bankrekening

PASSIVA
€ 188,56

€ 188,56
========

Lening bestuurslid
Risico juridische procedures
Negatief eigen vermogen

€ 1.150,00
- 1.100,00
- -2.061,44
€ 188,56
=========

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 EN BALANS PER 31-12-2013
In 2013 hebben 8 donateurs (2012: 5) een bijdrage gestort. Daarnaast hebben we een
eenmalige bijdrage ontvangen. Een bestuurslid heeft een lening verstrekt ad € 650,00 (2012:
€ 500,00) om de stichting “draaiende” te kunnen houden.
Aan de uitgavenkant hebben we alleen noodzakelijke kosten gemaakt. Het aanhouden van
een bankrekening en een postbus blijken kostbare aangelegenheden te zijn, maar
onvermijdelijk. Ook het “in de lucht” houden van een website en een aantal domeinnamen
was relatief kostbaar, maar onvermijdelijk omdat een website behoort tot de voorwaarden
van de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor de ANBI-status. Overigens voldoet
onze stichting, met deze website, aan de normen van 2014 (transparantie en openbaarheid).
In 2013 hebben we voor twee meerderjarige asielzoekers de studiekosten betaald. Bij twee
minderjarige asielzoekers hebben we bijgedragen in de studiekosten (overschrijding van het
maximale normbedrag van het COA). Per 31-12-2012 bedroeg ons banksaldo € 263,64.
Tellen we de inkomsten van 2013 ad € 990,00 hierbij op en trekken we de uitgaven van
2013 ad € 1.065,08 hiervan af, dan komt dat overeen met ons banksaldo per 31-12-2013 ad
€ 188,56 (vierkanttelling). Alle overige kosten, zoals portokosten, telefoonkosten, reiskosten
en vergaderkosten zijn voor rekening gekomen van individuele bestuursleden en leden van
de raad van toezicht. Bij de balans per 31-12-2013 behoeft alleen de post “risico juridische
procedures” een toelichting. Deze post is opgenomen op basis van risk awareness en betreft
een toezegging aan onze advocaat uit 2012 (griffierechten, etc.). Het is niet zeker of deze
reservering ook volledig aangesproken zal worden.
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4.2

Staat van baten en lasten over 2012

INKOMSTEN

UITGAVEN

Donateurs

€ 215,00

Bankkosten

€ 75,39

Eenmalige bijdragen

- 125,79

Kosten postbus

- 211,82

Lening bestuurslid

- 500,00

Briefpapier & naw stickers

- 113,88

Webhosting & domeinnamen

- 176,06

€ 840,79
=======

Saldo bankrekening

€ 577,15
- 263,64
€ 840,79
========

BALANS PER 31-12-2012
ACTIVA
Saldo bankrekening

PASSIVA
€ 263,64

Lening bestuurslid

€ 500,00

Risico juridische procedure

- 1.100,00

Negatief eigen vermogen

- -1.336,36

€ 263,64
========

€ 263,64
=========

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012 EN BALANS PER 31-12-2012
Vijf donateurs hebben een bijdrage gestort. De eenmalige bijdragen bestaan uit een tweetal
bijdragen tijdens of na ons symposium in juni 2012 in Den Helder en nog een andere kleine
bijdrage. Een bestuurslid heeft een lening verstrekt van € 500,00.
De uitgaven spreken voor zich. Toch zijn niet alle uitgaven opgesomd. Dit is gelegen in het
feit dat een aantal bestuursleden kosten voor hun rekening hebben genomen. Gedacht moet
worden aan de oprichtingskosten zoals notariskosten, inschrijvingskosten Kamer van
Koophandel, portokosten, kosten enveloppen, kosten voor het symposium recht op
onderwijs in Den Helder, promotiemateriaal en kosten voor een marktkraampje. Ook
telefoonkosten, vergaderkosten en reiskosten zijn niet opgenomen. Bestuursleden, leden
van de Raad van Toezicht en andere betrokkenen krijgen geen onkostenvergoeding, dit is
gelegen in de afspraken die daarover gemaakt zijn. De balans behoeft slechts één nadere
toelichting. We hebben ons garant gesteld voor de kosten van een juridische procedure. Het
is onzeker of deze kosten ook daadwerkelijk (geheel) voor onze rekening komen.
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5. Decharge penningmeester Robin Hood College
Ondergetekenden, Lolke Kuipers vicevoorzitter Raad van Toezicht, Albert van Varik
vicevoorzitter bestuur van de Stichting Robin Hood College te Den Helder en Henk Mosk als
extern controleur, verklaren hierbij het financieel verslag van de penningmeester a.i. als
leden van de auditcommissie van genoemde stichting gecontroleerd te hebben. Zij verklaren
de afschriften van de ING Bank en bijbehorende stukken gezien en gecontroleerd te hebben.
Zij verklaren nota genomen hebben van de mededeling van de penningmeester a.i. dat er
geen contante kas aanwezig is of geweest is, en verklaren geen aanleiding te zien aan deze
mededeling te twijfelen.
Ondergetekenden verklaren dat genoemd verslag van de penningmeester a.i. een getrouw
beeld van de werkelijke situatie m.b.t. de financiële positie, inkomsten en uitgaven en
financiële risico’s van genoemde stichting over het betreffende verslagjaar (2014) weergeeft.
Zij verlenen de penningmeester a.i. decharge voor zijn financieel beheer en verantwoording
van genoemde stichting, over het financiële verslagjaar 2014.
Aldus getekend te Den Helder op 30 mei 2015.

Lolke Kuipers, vicevoorzitter Raad van Toezicht

Albert van Varik, vicevoorzitter bestuur

Henk Mosk, extern controleur

Ton Schuitemaker, penningmeester a.i.
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6. Opgave bij de Stichting Robin Hood College betrokken personen (31-12-2014)
Bestuur:
Ton Schuitemaker, LLB, voorzitter/penningmeester a.i.
Julianadorp
Gré de Vries, secretaris
Den Helder
Koos van Dongen, vice‐voorzitter
Den Helder
Albert van Varik, vice‐voorzitter
Den Helder
Raad van Toezicht:
Eljo Vos‐Brandjes, voorzitter
Julianadorp
Jasper Tolhuijs, secretaris
Den Helder
Lolke Kuipers, vice‐voorzitter
Den Helder
Raad van Aanbeveling:
Prof. dr. Fons Coomans
Hoofd afdeling Internationaal en Europees Recht Universiteit van Maastricht, UNESCO Chair in Human Rights and Peace.
Drs. Kathleen Ferrier
Voormalig lid 2e Kamer, lid VN commissie iERG.
Mr. Mark Leijen
Asieladvocaat te Alkmaar (Leijen & Nandoe), bestuurslid Vereniging Asieladvocaten en –Juristen Nederland.
Mr. Dunja Monker
Docent Recht Hogeschool van Amsterdam, Domein Maatschappij en Recht (coördinator minoren).
Prof. dr. Barbara Oomen
Dean Roosevelt Academy (UvU).
Drs. Arie Slob
Lid Tweede Kamer (fractievoorzitter), o.m. voormalig docent maatschappijleer middelbaar onderwijs.
Drs. Frans Timmermans
Vice-voorzitter EU, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en lid 2e Kamer.
Intermediair:
Jan de Moel
Vluchtelingenwerk Den Helder.
Buiten bestuurlijke medewerkers/adviseurs:
Kobi van Varik en Daphne van Honschoten (algemeen) en Steven Buddingh (webmaster) .
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