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Het Bestuur van STIVOKI heeft met de nodige verbazing kennis genomen van de inhoud van 

het in de aanhef bedoeld bericht. 

 

Het bericht omvat naar de mening van het Bestuur onjuiste en suggestieve informatie en is 

tevens inhoudelijk tegenstrijdig. 

 

De inhoudelijke tegenstrijdigheid komt tot uiting, daar allereerst gesteld wordt dat er 

mogelijk sprake is van mismanagement, om dan verder te stellen dat het Bestuur zal worden 

uitgenodigd voor het afleggen van rekening en verantwoording. Deze stellingname in het 

bericht legt dan ook niet alleen de onwetendheid van de samensteller over de subsidie 

aanvragen en de afwikkeling daarvan bloot, maar geeft tevens aan hoe onnodig grievend de 

stellingname is. 

 

Een vereiste is namelijk dat bij subsidie aanvragen het vorig ontvangen bedrag aan subsidie 

dient te worden verantwoord, alvorens men het nieuw aangevraagd subsidiebedrag toekent.  

 

Het hiervoren aangehaalde betekent dan ook dat er geen sprake kan zijn van mismanagement 

van subsidie gelden, daar STIVOKI steeds en altijd gevolg heeft gegeven aan deze formele 

vereiste van verantwoording, welke afgelegde verantwoording ertoe geleid heeft dat 

STIVOKI over de eerste helft van het dienstjaar 2016 de gevraagde subsidie gelden over 

2015, wel heeft ontvangen. 

 

Bij dezen wenst het Bestuur dan ook met enige nadruk te stellen dat van sluiting van 

STIVOKI geen sprake is, doch dat op instigatie van het Bestuur en de Directie het Bureau 

Opvanginstellingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is benaderd 

met het verzoek hun medewerking te verlenen de kinderen die zich nog onder de 

verantwoording van STIVOKI bevonden terug te plaatsen in hun gezinssituatie, dan wel voor 

opvang te zorgen bij andere instellingen.  

 

Met het bovenstaande wordt dan ook weerlegt dat SOZAVO bij STIVOKI heeft moeten 

ingrijpen. Het verzoek aan het Bureau Opvanginstellingen is slechts ingegeven op grond van 

het feit dat STIVOKI niet langer over personeel beschikte, om op een verantwoorde wijze 

voor de opvang en de begeleiding van de kinderen te zorgen.  


