BELEIDSPLAN
2018 – 2019

Inhoud
1.

Algemene informatie ............................................................................................................... 3

2.

Missie/visie .................................................................................................................................. 4

2.1

Doelstelling .......................................................................................................................... 4

2.2

Strategie ............................................................................................................................... 4

3.

Huidige situatie .......................................................................................................................... 6

3.1
4.

Toekomst ..................................................................................................................................... 8

4.1
5.

Activiteiten van de organisatie ..................................................................................... 7

Ander middel ....................................................................................................................... 8

Organisatie .................................................................................................................................. 9

5.1

Bestuur .................................................................................................................................. 9

5.2

Werknemers ........................................................................................................................ 9

5.3

Beloningsbeleid .................................................................................................................. 9

6.

Financiën ....................................................................................................................................10

2

1.

Algemene informatie

The Clinton Young Foundation (hierna: de stichting) is een stichting zonder winstoogmerk
welke op 7 april 2014 is opgericht door Renate Bouwmeester. Begin 2017 is Merel Pontier
toegetreden tot het bestuur van de Stichting. Samen zijn de twee bestuurders
verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Stichting.
Statutaire naam:

Clinton Young Foundation

RSIN:

853905484

Adres:

Vlierhof 34, Dieren, Nederland

Mailadres:

info@clintonyoungfoundation.com

KVK-nummer:

60425768

Bankrekeningnummer:

NL66INGB0006517329 ten name van de Clinton Young
Foundation

Website:

www.clintonyoungfoundation.com
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2.

Missie/visie

De stichting zet zich specifiek in voor terdoodveroordeelden in de Verenigde Staten
vanuit de overtuiging dat de doodstraf een inhumane straf is. De Verenigde Staten is het
enige Westerse land dat thans nog de doodstraf in gebruik heeft. Idealiter zorgt de
stichting ervoor dat in individuele gevallen de opgelegde doodstraf van een veroordeelde
wordt omgezet naar een tijdelijke gevangenisstraf of dat een onterecht ter dood
veroordeelde wordt vrijgesproken. Daarnaast is het voor de stichting van belang dat
kennis wordt overgebracht aangaande de negatieve gevolgen van het actief opleggen en
ten uitvoer brengen van de doodstraf, de inhumane detentieomstandigheden van
terdoodveroordeelden en de gevaren van de dodelijke injecties waarmee de straffen ten
uitvoer worden gelegd. Hiernaast worden donaties geworven, om daar waar nodig,
juridische expertise in te kunnen kopen.
2.1

Doelstelling

The Clinton Young Foundation heeft het doel het vergroten van de bewustwording van
misstanden

in

doodstrafzaken

en

het

voorkomen

van

executies

van

ter

dood

veroordeelden in Amerika. De stichting probeert de doelstelling te bereiken door middel
van het aanbieden en verspreiden van informatie, het (laten) doen van onderzoek en het
ter beschikking stellen van financiële middelen en juridische bijstand. Gelet hierop is de
stichting actief in het werven van donaties. De stichting richt zich specifiek op de
strafzaak rondom Clinton Young, een man die ter dood is veroordeeld in Texas, de
Verenigde Staten.
2.2

Strategie

De stichting heeft als doel het voorkomen dan wel uitstellen van executies. Het is
(vooralsnog) niet mogelijk om als stichting alle terdoodveroordeelden in de Verenigde
Staten bij te staan. De stichting heeft er daarom voor gekozen om de focus voor nu te
leggen op één doodstrafzaak, te weten die van de Amerikaanse Clinton Young. Het is niet
uitgesloten dat er in de toekomst meerdere terdoodveroordeelden worden bijgestaan
door de stichting. De strafzaak van Clinton Young wordt door de stichting momenteel als
middel ingezet om haar algemene doelen te kunnen verwezenlijken. De strafzaak van
Clinton

Young

is

inmiddels

onderwerp

geweest

van

meerdere

Nederlandse

documentaires. Hier heeft de stichting ook een wezenlijke bijdrage aan geleverd middels
het doen van onderzoek. Dan wel het vergaren van (extra) publiciteit door het geven van
interviews in landelijke dagbladen, tijdschriften en radio- en televisieprogramma’s. Deze
documentaires leverden niet alleen veel publiciteit op voor Clinton Young’s strafzaak, wat
bijdraagt aan ons ultieme doel van het voorkomen van executies, maar op deze wijze
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kunnen wij eveneens werken aan ons doel van bewustwording van de doodstraf. Clinton
Young geeft de doodstraf een gezicht.
Dit is dan ook de reden dat de stichting haar financiële middelen momenteel inzet ten
behoeve van Clinton Young’s strafzaak. Door het financieren van kwalitatief goede
juridische bijstand hoopt de stichting een executie te voorkomen. De stichting heeft hier
donaties voor nodig. Dat de donaties en de hieruit voortvloeiende ingekochte juridische
expertise effectief zijn gebleken, volgt uit het feit dat Clinton Young’s geplande executie
op 26 oktober 2017 enkele dagen daarvoor is afgewend.
Kennis is belangrijk. Wij merken dat niet iedereen op de hoogte is van alle relevante
informatie omtrent de doodstraf. Wij merken ook dat wanneer wij mensen daarover
informeren, zij veelal van gedachten veranderen en een ander standpunt innemen over
de doodstraf. De stichting respecteert ieders mening, maar acht het wel van belang om
mensen goed en eenduidig te informeren, zodat zij zelf een weloverwogen een keus
kunnen maken om voor of tegen de doodstraf te zijn. Een van de doelen is immers het
vergroten van de bewustwording van misstanden rondom doodstrafzaken. Ook daarvoor
kan Clinton Young’s strafzaak als middel worden ingezet, nu de stichting de – inmiddels
breed gedragen – overtuiging heeft dat Clinton Young geen eerlijk proces heeft gehad en
ten onrechte is veroordeeld voor twee moorden welke hij feitelijk gezien niet kan hebben
gepleegd.
Wij trachten de bewustwording te vergroten door actief mensen te informeren. Vanwege
de jarenlange ervaring op het gebied van de doodstraf wordt de stichting regelmatig
gevraagd om een presentatie te verzorgen op middelbare scholen, hogescholen,
universiteiten en zelfs basisscholen, over de doodstraf in de Verenigde Staten. De
stichting wordt ook regelmatig benaderd door de landelijke tijdschriften en kranten, er
zijn inmiddels al meerdere artikelen en interviews verschenen waarin wordt ingegaan op
de doodstraf in het algemeen. Clinton Young’s strafzaak wordt daarin steeds als
voorbeeld

van

een

misstand

gebruikt.

Hiernaast

publiceert

nieuwsberichten op haar website en haar Facebookpagina.
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de

stichting

actief

3.

Huidige situatie

De stichting heeft haar activiteiten in 2017 aanzienlijk uitgebreid, wat onder andere
mogelijk werd gemaakt door de komst van een tweede bestuurder. Clinton Young’s
executie stond gepland op 26 oktober 2017, welke acht dagen daarvoor werd afgewend.
De donaties, welke zijn gebruikt voor het financieren van juridische bijstand in Clinton
Young’s strafzaak, hebben mede een rol gespeeld in de afwending van zijn executie.
De stichting heeft in 2017 haar website gelanceerd waarop veel informatie te vinden is
over de doodstraf en over Clinton Young’s strafzaak. Hierdoor wordt de stichting beter
gevonden en dit heeft het doen van donaties aanzienlijk vereenvoudigd. Daarnaast is de
stichting vanaf 2017 ook actief op sociale media, zoals Facebook en Twitter. Deze
activiteiten dragen bij aan de bewustwording over de doodstraf in het algemeen en over
Clinton Young’s strafzaak. Mede hierdoor heeft de stichting meer naamsbekendheid
gekregen. De op de Nederlandse televisie verschenen documentaire ‘Deal met de Dood’
in april 2017 over Clinton Young’s strafzaak heeft ook zijn strafzaak meer bekendheid in
Nederland gegeven. Dit heeft in 2017 geleid tot vele artikelen en interviews in landelijke
kranten en tijdschriften, zoals de Trouw, het Algemeen Dagblad, de Telegraaf, het NRC,
Vrouw, Grazia, Linda, maar ook tot een artikel van de Erasmus Universiteit en het
juridische tijdschrift Mr. (Mr. van de week). Het heeft tevens geleid tot een
televisieoptreden in de talkshow Jinek en radio-interviews met NPO1 en Radio Rijnmond.
In

2018

is

er

een

wetenschappelijk

artikel

gepubliceerd

over

de

inhumane

omstandigheden van terdoodveroordeelden in de Verenigde Staten in het Nederlands
Juristen Blad door een van de bestuurders. Dit alles draagt bij aan het verspreiden van
relevante informatie over de doodstraf in het algemeen.
Daarnaast heeft de stichting in 2017 vele acties verricht welke waren gericht op het
voorkomen van Clinton Young’s geplande executie. Zo heeft de stichting een brievenactie
op haar website gelanceerd wat heeft geleid tot schriftelijke Kamervragen van drie
Nederlandse politieke partijen en uiteindelijk zelfs tot een brief van een Nederlands lid
van het Europees Parlement aan de gouverneur van Texas, met het verzoek Clinton
Young’s geplande executie niet te laten plaatsvinden. De stichting heeft daarnaast
contact gezocht met de Nederlandse Ambassadeur in Washington. Dit heeft geleid tot
een formeel verzoek van de ambassadeur aan de gouverneur van Texas, eveneens met
het verzoek Clinton Young’s geplande executie uit te stellen. Tot slot is de stichting een
samenwerking aangegaan met Amnesty International. Deze samenwerking heeft geleid
tot een petitie die oproept Clinton Young’s geplande executie niet te laten plaatsvinden.
Dit werd meer dan 40.000 keer ondertekend.
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De stichting heeft ook in 2017 meerdere presentaties gegeven over de doodstraf in het
algemeen waarbij Clinton Young’s strafzaak steeds als voorbeeld van een misstand werd
gebruikt.
3.1

Activiteiten van de organisatie

Voor de komende periode zijn er inmiddels een aantal activiteiten gepland. De stichting
zal ook in 2018 en 2019 presentaties gaan geven aan scholen en universiteiten, actief
zijn in het werven van fondsen en het uitvoeren van promotionele activiteiten. Hiernaast
beoogt de Stichting meerdere vrijwilligers aan te trekken, met als uiteindelijke doel de
doodstraf meer onder de publieke aandacht te brengen.
Nu de stichting meer donaties krijgt dan voorgaande jaren is de stichting voornemens
een ANBI-status aan te vragen bij de Belastingdienst zodat donateurs gebruik kunnen
maken van de hieraan gekoppelde fiscale voordelen.
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4.

Toekomst

Zolang de stichting de financiële middelen ter beschikking heeft die nodig zijn om de
doelen te verwezenlijken, zal de stichting zich inzetten voor het voorkomen van executies
van Amerikaanse terdoodveroordeelden en het vergroten van de bewustwording omtrent
misstanden in deze zaken.
Er kunnen zich echter noodgedwongen situaties voordoen waardoor de stichting voor het
verwezenlijken van haar doelen gebruik zal moeten maken van een ander middel dan de
strafzaak van Clinton Young.

4.1

Ander middel

Er is thans een hoorzitting toegekend aan Clinton Young. Deze hoorzitting zal van grote
invloed zijn op het verdere verloop van zijn strafzaak. Zoals eerder gesteld, sluit de
stichting niet uit dat zij in de toekomst mogelijk ook andere terdoodveroordeelden zal
bijstaan. De stichting houdt er rekening mee dat Clinton Young’s strafzaak binnen een
aantal jaar tot een einde zal komen. De stichting zal zich gaan oriënteren en alle opties
bekijken wanneer een van deze situaties zich voordoet en zich dan beraden op het
bijstaan van andere terdoodveroordeelden.
De stichting is voornemens om in 2018 ten minste één vrijwilliger aan te nemen en sluit
niet uit dat dit wordt uitgebreid met meerdere vrijwilligers.
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5.

Organisatie

De stichting wordt bestuurd door twee bestuurders. De bestuurders zijn enkel
gezamenlijk bevoegd, en kunnen dus niet alleen belangrijke beslissingen nemen. Dit is
statutair vastgelegd om het vermogen van de stichting te beschermen.
5.1

Bestuur

Voorzitter:

Mevr. mr. Renate Bouwmeester

Bestuurslid:

Mevr. mr. Merel Elianne Pontier

5.2

Werknemers

De stichting kan gebruik maken van vrijwilligers voor het uitvoeren ondersteunende
werkzaamheden, zoals de beantwoording van de mail, het geven van presentaties, het
bedenken en uitvoeren van actieplannen, fondsenwerving en ter ondersteuning van
promotionele activiteiten.
5.3

Beloningsbeleid

Bestuurders hebben wettelijk gezien recht op een vergoeding van gemaakte onkosten en
op niet-bovenmatig vacatiegeld. Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden
redelijkerwijs hebben voor de uitvoering voor hun functie. Vacatiegeld is een vergoeding
die bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie.
Er is thans geen vacatiegeld uitgekeerd aan de bestuurders.
Bij de stichting werkzame vrijwilligers hebben recht op een vrijwilligersvergoeding. De
hoogte van deze vergoeding is vastgelegd in het vergoedingenbeleid van de stichting. De
vergoeding staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.
Vrijwilligers kunnen deze vergoeding afwijzen.
Er is thans geen vrijwilligersvergoeding toegekend aan bij de stichting werkzame
vrijwilligers.
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6.

Financiën

De stichting is volledig afhankelijk van giften. In 2016 heeft de stichting een bedrag van
€ 2.775,- aan giften ontvangen. In 2017 is het aantal giften toegenomen tot een bedrag
van € 8.250,-, een aanmerkelijke stijging.
Er heeft eveneens een sterke toename in de juridische kosten plaatsgevonden. In 2016
waren deze € 2.266,-, terwijl in 2017 deze kosten € 8.553,- bedroegen. Deze toename is
te verklaren door het feit dat de executie voor Clinton Young in oktober 2017 gepland
stond. Om deze executie af te kunnen wenden is een groter beroep op juridische
expertise nodig geweest en heeft meer onderzoek plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft dit
mede geresulteerd in het feit dat Clinton Young’s executie is afgewend.
Nu de stichting sinds 2017 een eigen website heeft, zijn ook hier kosten aan verbonden.
Deze zijn echter beperkt: € 120,-.
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan zij redelijkerwijs nodig heeft voor het
werk voor de doelen.
Hoewel de donaties toenemen, zal de stichting altijd een deel in kas houden voor het
geval de donaties op een moment zullen stagneren.
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