Beleidsplan 2017

1.Strategie & Beleid
Stichting Strafrechtswinkel Nederland (hierna: de Strafrechtswinkel) is een stichting die
tot doel heeft zo toegankelijk mogelijk kosteloze juridische hulp en ondersteuning aan te
bieden aan minder- of onvermogenden. Deze hulp wordt aangeboden door een team
rechtenstudenten, onder leiding van een (minimaal) drie-koppig bestuur. De hulp wordt
aangeboden door twee avonden per week een inloopspreekuur te houden in het kantoor
van de Strafrechtswinkel aan de Spuistraat. Waar mogelijk worden de hulpzoekenden
direct tijdens het spreekuur geholpen, maar als dat nodig is wordt de rechtsvraag van
de hulpzoekende buiten de spreekuren om aangepakt.
De stichting werkt hiertoe samen met, onder meer, het Juridisch Loket, CentraM
Maatschappelijke Dienstverlening en De Regenboog Groep. Waar nodig wordt de
stichting, op eigen initiatief, geadviseerd door verschillende strafrechtadvocaten in
Amsterdam.
Het kernprincipe en uitgangspunt van de Strafrechtswinkel is dat mensen die om welke
reden dan ook in juridische problemen zijn gekomen, en daar zelf geen oplossing voor
hebben, geholpen moeten worden. De Strafrechtswinkel en zijn medewerkers doen dat
volledig belangeloos. Er wordt geen vergoeding gevraagd voor de werkzaamheden en
zowel de medewerkers als het bestuur werken onbezoldigd. De Strafrechtswinkel helpt
jaarlijks ruim 400 hulpzoekenden.

2.Werkzaamheden van de Strafrechtswinkel
De Strafrechtswinkel houdt elke dinsdag- en donderdagavond spreekuur in het kantoor,
gevestigd in de Spuistraat 47a. De spreekuren zijn vrij toegankelijk. Tijdens deze
spreekuren kan er direct actie worden ondernomen om de hulpvraag aan te pakken.
Doorgaans wordt buiten de spreekuren om het meeste werk verricht. De medewerkers
schrijven bezwaar- en verzoekschriften, gaan in verzetten, helpen hulpzoekenden voor
te bereiden voor een rechtszitting, pleiten voor de kantonrechter en onderhandelen met
instellingen als het CJIB en de RDW en met gerechtsdeurwaarders.
Naast de kernwerkzaamheden van de Strafrechtswinkel organiseert de stichting
sprekersavonden en debatten.

3.Financiën
De Strafrechtswinkel is een stichting zonder winstoogmerk. Bestuur en werknemers
krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen de kosten die noodzakelijk
zijn voor het werk kunnen worden vergoed. De stichting houdt niet meer vermogen dan
redelijkerwijs noodzakelijk voor het uitoefenen van de kerntaken. Bestuurders kunnen
niet over het vermogen beschikken alsof het hun eigen vermogen is, alle bestedingen

moeten door een meerderheid van het bestuur worden goedgekeurd en mogen alleen
ter ondersteuning van de doelstelling van de stichting zijn. Bij ontbinding van de
stichting dient het eigen vermogen besteed te worden overeenkomstig het doel van de
stichting.
Inkomsten worden geworven door subsidies en donaties. Er mag door donateurs
nadrukkelijk geen tegenprestatie worden gewenst voor een donatie.
In 2016 heeft de stichting een subsidie ontvangen van de gemeente Amsterdam ter
hoogte van . Dit geld is onder meer besteed aan het opknappen van het kantoor van de
Strafrechtswinkel, de aanschaf van een laptop en kantoorbenodigdheden. Het restant
wordt gebruikt om de continuïteit van de stichting te waarborgen.

4.Bestuur
Het bestuur van de Strafrechtswinkel bestaat uit:
Jelle Meij: Voorzitter
Michelle Coster: Secretaris
Max de Vreede: Penningmeester

