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Omschrijving definitie infrastructuur

In Nederland is een groep overlevende van de tweede wereldoorlog.
Deze groep komt in aanmerking voor een uitkering in het kader van de wet uitkering
Vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (WUV) en de wet uitkering burger oorlogsslachtoffers
(WUBO).
Verder zijn er voor vervolgden uit West-Europa ook nog mogelijkheden volgens Duitse
wetgeving tot het verkrijgen van smartengeld, oorlog gerelateerde uitkeringen en
pensioen.
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Doelstelling en visie











Het VBV kijkt efficiënt naar mogelijkheden die de wetten bieden.
Het VBV monitort deze wetten.
Het VBV streeft naar een goede kwaliteitshulp voor deze kwetsbare doelgroep.
Er moeten huisbezoeken worden gedaan.
Hulp bij het invullen van formulieren.
Telefonische hulpverlening.
Uitgave orgaan.
Uitgave en bijhouden website.
Contacten onderhouden met het professionele veld.
Contacten onderhouden met leden buitenland.
Contacten onderhouden met instellingen van gelijke strekking wereldwijd.
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Voorwaarden

Om al deze zaken te kunnen volbrengen, is het noodzakelijk dat het bestuur middels alle
mogelijke media, maar in het bijzonder via haar eigen orgaan en website, contacten
onderhoudt met de totale doelgroep. Dat hoeven niet per definitie leden te zijn. Alle
personen die beantwoorden aan de criteria van slachtoffers van de WO-II kunnen in
principe bij ons terecht.
Hiervoor is het noodzakelijk om eens per jaar een Algemene Ledenvergadering te
organiseren, eens per maand te vergaderen met het bestuur en tussentijds de specifieke en
persoonlijke casussen te behandelen.
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Financiering



Het VBV verkrijgt inkomsten door middel van contributie en giften.
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Draagvlak

Is gelijk aan die van een vakbond. De doelgroep (wereldwijd) onderhoudt op dagelijkse
wijze contact met de organisatie die op haar beurt de noden in kaart brengt en daar waar
mogelijk verbetering tracht aan te brengen.
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Implementatie




Het –indien nodig- contacten faciliteren t.b.v. alle gezamenlijke voorzieningen.
Daadwerkelijk hulp verlening door middel van huisbezoek, mail, Skype, telefoon
enz.
Besprekingen met uitvoerders van de wetten.
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Actiepunten van de stichting







Twee maal per jaar uitgave orgaan.
Wekelijks bijhouden website.
Vergaderingen.
Bijeenkomsten met leden.
Stappenplan toetsen op realiteit en mogelijkheid.

