
Reglement Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft (SGVB) 
 
Algemeen 
Artikel 1 
Het fonds van de Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft (hierna SGVB), 
is toegankelijk voor vluchtelingen, die door Participe/Vluchtelingenwerk Delft als cliënten 
(statushouders) begeleid worden bij gezinshereniging. 
 
Artikel 2 
Het doel van het fonds is om de in artikel 1 omschreven doelgroep en hun 1e graads 
verwanten in materiële noodsituaties financieel te ondersteunen, voor zover er geen sprake 
is van voorliggende (wettelijke) voorzieningen en/of deze voorzieningen niet toepasbaar zijn.  
Verstrekkingen dienen in het verlengde te liggen van de algemene doelstellingen van SGVB: 
begeleiding van vluchtelingen om te komen tot gezinshereniging. 
 
Artikel 3 
De te verstrekken bedragen zijn een tegemoetkoming in de reis- en visakosten (‘van deur tot 
deur’) van gezinsleden die naar Nederland komen en afhankelijk van de financiële 
mogelijkheden die het fonds op het moment van de aanvraag heeft.  
 
Aanvraag van financiële ondersteuning 
Artikel 4 
De besluitvorming om financiële ondersteuning te verstrekken, berust bij de het 
stichtingsbestuur. Het bestuur bestaat uit tenminste drie bestuursleden. 
 
Artikel 5 
De aanvraag om financiële ondersteuning wordt schriftelijk ingediend door 
Participe/Vluchtelingenwerk Delft. SGVB werkt op voordracht van 
Participe/Vluchtelingenwerk Delft. 
 
Artikel 6 
De commissie behandelt de aanvragen om financiële steun en de administratie ervan strikt 
vertrouwelijk. 
 
Toetsing en besluitvorming 
Artikel 7 
Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de schriftelijke aanvraag, doch uiterlijk binnen 2 
weken, komt het bestuur tot een besluit conform de statuten en het reglement. Het besluit 
wordt de aanvrager per omgaande (schriftelijk) meegedeeld.  
 
Uitbetaling aan cliënt 
Artikel 8 
Financiële ondersteuning aan een cliënt wordt verleend in de vorm van een schenking. 
 
Artikel 9 
Uitbetaling van de financiële ondersteuning geschiedt aan de client die via Vluchtelingenwerk 
Delft de aanvraag heeft gedaan. 
 
Overige 
Artikel 10 
 
In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur unaniem. 
 
Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft 
d.d. 1 juli 2016. 


