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VOORWOORD
2016 was een jaar van reflectie, samenwerking en een jaar van heel veel zaaien. Waar willen we nu heen? En hoe gaan we daar
heen?
We hebben afscheid moeten nemen van onze grootste bevrijdingspartner in India maar dit heeft geleid tot een strengere
financiële monitoring van onze partners. Door de samenwerking met de Down to Zero coalitiepartners en het Ministerie
van Buitenlandse zaken worden we steeds beter in het managen van grotere programma’s. Dit heeft geleid tot een nieuwe
eigen programmastrategie. We zullen conform de Down to Zero strategie in ieder land een lead-organisatie aanwijzen die
in samenwerking met de andere NGO’s een programma gaat uitwerken en uitvoeren. Dit bevordert de samenwerking en de
efficiency.
De problematiek van kinderprostitutie is een wereldwijd probleem en met internationale financiële steun kunnen we een nog
grotere vuist maken. We hebben daarom vele reizen hebben gemaakt om nieuwe partners te vinden in landen als Hong Kong.
We zijn super trots dat de Free a Girl Movement in India een feit is geworden en dat in 2017 de eerste campagne van start zal
gaan. Duurzame verandering moet immers vanuit het land zelf komen.
In 2016 hebben we geïnvesteerd in nieuwe partnerships in Nederland. De Soroptimisten club is hier een mooi voorbeeld van. We
zijn trots dat we vanaf 2017 voor drie jaar hun landelijke doel zijn geworden.
We hebben nagedacht over fondsenwervende concepten die in 2017 uitgerold gaan worden. En die zijn uiteraard weer
innovatief, activistisch en anders. Dit zit immers in het DNA van Free a Girl.
We hebben Thomas Berge mogen verwelkomen als nieuwe ambassadeur en samen met hem heb ik een bijzondere reis mogen
maken naar Brazilië. Tim Hofman heeft een fantastische documentaire gemaakt over ons werk in India en heeft zich daarna
aangesloten als ambassadeur. Twee nieuwe ambassadeurs waar we heel trots op zijn want met hen kunnen we weer nieuwe
doelgroepen aanspreken.
We blijven inzetten op bevrijden van meisjes uit de kinderprostitutie en zullen onze teams gaan uitbreiden de komende jaren.
We trainen de teams in nieuwe onderzoekstechnieken want ook de mensenhandelaren passen hun werkwijze aan. We zullen
jongens betrekken in onze interventies om een gedragsverandering te realiseren en zodat zij een onderdeel worden van onze
strijd tegen kinderprostitutie.
De kinderen van prostituees in de red light districts willen we beschermen middels onderwijs zodat zij straks niet hun lichaam
hoeven te verkopen. Een mooi voorbeeld van een samenwerking met het Malala fonds.
Wat hebben we hard gewerkt met elkaar. Honderden meisjes zijn bevrijd, honderden meisjes opgeleid en er is voorkomen dat
duizenden meisjes in de prostitutie zijn beland. We zijn weer trots op de resultaten van afgelopen jaar. We kijken uit naar de
oogst in 2017.

Evelien Hölsken
Directeur/mede-oprichter Free a Girl
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1

VISIE, MISSIE, KERNWAARDEN,
DOELSTELLINGEN

1.1 Visie
Elk kind en elke jongere heeft het recht op te groeien in een veilige omgeving. Kinderen en jongeren moeten beschermd worden
tegen geweld, uitbuiting, mishandeling en discriminatie.
1.2 Missie
Free a Girl wil prostitutie van kinderen en gedwongen prostitutie van jongeren tot en met 23 jaar, in Azië, Brazilië en Nederland,
bestrijden.
1.3 Kernwaarden
In haar bedrijfsvoering werkt Free a Girl op basis van de volgende vier kernwaarden:
1. Meisjes staan voorop: om hen draaien de projecten, daarom vinden wij het belangrijk dat hun input telt en dat zij inspraak
hebben waar mogelijk.
2. Actiegericht: dat zit in onze manier van werken maar ook in die van onze partners.
3. Eerlijk: in hoe we communiceren en wat we van partners verwachten, maar ook als drijfveer van waarom we dit werk doen.
We vinden het niet eerlijk dat meiden uitgebuit worden.
4. Leergierig: we blijven graag constant leren om zo de effectiviteit van de organisatie te verbeteren.
1.4 Doelstellingen
De organisatie richt zich op drie belangrijke doelstellingen:
1. Het bestrijden van kinderprostitutie.
2. Het bewust maken van de samenleving over het bestaan van kinderprostitutie en de nood¬zaak om dit te bestrijden en te
voorkomen.
3. Financiering van de uitvoering van doelstellingen in programmalanden door lokale partners met middelen die daar, of in de
regio, zijn verkregen.
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DOELSTELLING 1:
Het bestrijden van kinderprostitutie

2

2.1 Thailand

*

Trafficking, met name commerciële seksuele uitbuiting van kinderen is een bekend probleem in Thailand.
In 2014, bleek dat meer dan een derde van de mensenhandel slachtoffers, slachtoffer waren van seksuele
uitbuiting. De meerderheid hiervan zijn meisjes uit Thailand en Laos die veelal onder dwang en met valse
beloftes over werkgelegenheid worden meegelokt. Het grootste gedeelte van deze mensenhandel wordt
gefaciliteerd door individuele en lokale netwerken, inclusief familieleden, vrienden van slachtoffers, en
voormalige slachtoffers zelf. Doordat de meisjes de mensenhandelaren kennen is het veelvoorkomend dat
zaken beginnen met vrijwillige migratie van de meisjes.

Free a Girl’s partnerorganisatie in Thailand strijdt tegen trafficking, met name in grensgebieden; Chiang Rai (grensgebied met
Myanmar, Shan State en Laos), Ubon Ratchathani (grensgebied met Laos en Cambodia), Songkhla (grens met Maleisië) en
Nongkhai (grens met Laos). Hun werk is gefocust op het verbeteren van preventieve- en beschermingsacties in Thailand voor
kinderen die een hoog risico lopen, en slachtoffers van handel voor seksuele uitbuiting. Ook lobbyen zij met de Thaise overheid
om kindvriendelijke benaderingen te ontwikkelen zodat slachtoffers de beschermingsmaatregelen van de Thaise overheid
weer gaan vertrouwen. Het programma in Thailand is gefinancierd vanuit het Down to Zero programma gefinancierd vanuit het
Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Resultaten verlening programma uit 2015 (3 maanden verlengd in 2016)
▪
4 meisjes en 1 vrouw werden beschermd bij de grenspost die verhandeld zouden worden
▪
85 slachtoffers ontvingen juridische ondersteuning
▪
27 daders zijn gearresteerd en zijn vervolgd
▪
93 slachtoffers ontvingen rehabilitatie services waaronder activiteiten rond opbouwen van zelfvertrouwen en sessies over
carrière alternatieven
▪
18 slachtoffers werden gerepatrieerd
Down to Zero Resultaten1
▪
165 slachtoffers ontvingen hulp; rehabilitatie, scholing, carrière opties, juridische hulp en assistentie tijdens rechtszaken,
bescherming in repatriatie proces, identificeren van slachtoffers aan de grens of in detentiecentra en in veiligheid te
brengen.
▪
2683 kinderen en jongeren namen deel aan 109 evenementen om bewustwording te vergroten over veilige migratie,
trafficking, zelfbescherming, kinder- en vrouwenrechten zijn georganiseerd bij grenscontroles, immigratie detentiecentra,
opvanghuizen van de overheid, en in migratie gebieden.
▪
Een ‘child safe’ gebied is opgericht aan de grens tussen Thailand en Maleisië.
▪
Het project heeft ervoor gezorgd dat er in 5 zaken met kinderen en seksuele uitbuiting van kinderen nu vrouwelijke
onderzoekers en immigratie officieren worden ingezet.

Preventie
Bevrijdingen
Rehabilitatie
Juridische ondersteuning
Reintegratie

2683
14
196
110
55

1 Deze activiteiten werden gefinancierd door het SRGR Fonds van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
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Case story
Anong: “Ik was dertien toen een man uit mijn dorp mij en een meisje uit mijn dorp verhandelde naar Maleisië. Ik werd
vastgehouden in een huis. Ik mocht niet naar buiten. Ik moest seks hebben met mannen. Mijn baas zei dat als ik ooit naar huis
wilde, ik dan een heel groot geldbedrag moest betalen. Dat had ik natuurlijk niet, daarom moest ik voor hem werken.”

Free a Girls partnerorganisatie heeft Anong opgevangen, juridische stappen genomen om haar in Thailand te krijgen, zorg
geboden en het meisje herenigd met haar familie in Chiang Rai.

2.2 Brazilië

*

Fortaleza is momenteel één van de steden met het hoogste aantal meldingen van kinderprostitutie
en andere vormen van seksueel misbruik in Brazilië, hetgeen overeenkomt met bijna 395 meldingen
per maand. Het is een misdaad die openlijk op straat wordt gepleegd waar honderden meisjes
seksuele diensten aanbieden.

Vaak belanden adolescenten en kinderen die slachtoffer zijn van prostitutie of seksuele uitbuiting op
straat waar zij hun lichaam aanbieden om te overleven. Resultaat hiervan is dat een groot deel van deze meisjes in verwachting
raakt. In Fortaleza betreft 20,4% van de bevallingen die plaats vinden in het publieke gezondheidssysteem, tienermoeders.
De bestaande overheidsdiensten blijken de meisjes niet te bereiken. Daarnaast levert het personeel niet de juiste begeleiding
die de slachtoffers nodig hebben. Om deze reden is het werk van organisaties die de weg kennen naar overheidsservices en zelf
services aanbiedt hard nodig.
In 2016 hebben we het partnerschap met één van onze partners beëindigd. We concludeerden dat het programma van Barraca
niet veel minderjarigen in de prostitutie bereikte en dat is juist onze belangrijkste doelgroep.
8

Mensenrechten Fonds Resultaten 20162
▪
44 activiteiten uitgevoerd gericht op preventie en het signaleren van (seksueel) geweld tegen kinderen (op scholen en in de
gemeenschap)
▪
4133 participanten hebben hier in totaal aan deelgenomen
▪
1223 meisjes hebben beroepstrainingen voltooid
▪
172 meisjes hebben sociale en juridische hulp ontvangen
▪
62 straatonderzoeken zijn gerealiseerd die hebben geleid tot:
78 jongeren in contact gebracht met sociale werkers
36 jongeren slachtoffer van seksuele uitbuiting geïdentificeerd
15 jongeren bevrijd uit een situatie van seksuele uitbuiting
▪
32 institutionele contacten gelegd om toegang tot overheidsinstanties mogelijk te maken voor de meisjes
▪
15 officiële documenten uitgezonden, zoals geboortecertificaten, werkvergunningen en identiteitsbewijzen
▪
32 families bezocht om familiebanden te versterken
Opvanghuis resultaten 2016
▪
33 situaties van seksueel geweld tegen meisjes zijn geïdentificeerd
▪
10 van deze meisjes zijn opgevangen in het opvanghuis
▪
80% van de meisjes (tussen 7 en 18 jaar) die zijn opgevangen in het opvanghuis voor slachtoffers van kinderprostitutie en
ander seksueel geweld kunnen nu lezen, schrijven en wiskundige basis reken-functies
▪
102 legale documenten geregeld voor de meisjes (ook oud bewoonsters)
▪
156 medische behandelingen uitgevoerd
▪
42 culturele, vrije tijds- of kunstzinnige activiteiten zijn georganiseerd
▪
Sociale-maatschappelijke begeleiding voor families in risico-situaties
▪
190 familiebezoeken hebben plaatsgevonden

Preventie
Bevrijdingen
Rehabilitatie
Juridische ondersteuning
Reintegratie

4133
1389
289
222

Case story
Luana: “Ik was vaak alleen thuis. Twee jaar lang ben ik thuis misbruikt door mijn peetoom. Hij dreigde me altijd met een mes. Ik
mocht niemand vertellen wat hij mij aandeed, anders zou hij zijn mes echt gaan gebruiken.”

2 Deze activiteiten werden gefinancierd door het Mensenrechtenfonds van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
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Luana heeft opvang, psychologische, sociale, en juridische steun ontvangen. Tijdens haar verblijf is ze naar school gegaan,
ontving ze beroepstrainingen en nam ze deel aan programma’s om de familiebanden te versterken en haar kans op de
arbeidsmarkt te vergroten.

2.3 India

*

*
*

Omdat nog steeds duizenden minderjarigen meisjes worden uitgebuit in bordelen, massagesalons,
privéhuizen en op andere plekken in India gaat onze strijd door met bevrijdingsteams door. Deze
teams zetten zich in om meisjes te bevrijden, de politie te activeren en ze bieden rehabilitatie services
(zoals counseling en vocational training). Verder zetten ze in om de straffeloosheid aan te pakken door
meisjes te ondersteunen in het voeren van rechtszaken tegen hun traffickers. Ook in het traject daarna
bieden ze ondersteuning om weer op eigen benen te kunnen staan. In sommige gevallen betekent dat
een meisje terug naar huis kan en soms moet er gekozen worden voor alternatieve zorg en begeleiding.

In het werk om kinderprostitutie en trafficking te stoppen worden jongens en mannen vaak niet actief meegenomen in
acties terwijl zij een belangrijke rol spelen in het voorkomen of bestrijden van kinderprostitutie. Er is een pilot samenwerking
aangegaan om meer kennis op te doen over het werk met jongens rond gedragsverandering. Er wordt onderzoek gedaan in
gemeenschappen waar trafficking veel voorkomt en er wordt gekeken hoe daar acties opgezet kunnen worden met jongens.
Op grond van zorgwekkende berichten en een naderend juridisch onderzoek heeft Free a Girl besloten haar samenwerking met
de Rescue Foundation in India per direct te beëindigen. Wij betreuren het ten zeerste dat wij hebben moeten constateren dat
de Rescue Foundation qua bedrijfsvoering niet blijkt te voldoen aan de eisen die wij stellen aan onze lokale partnerorganisaties
met betrekking tot transparantie in financiële verslaggeving en scheiding van taken (toezicht, bestuur en uitvoer).
Free a Girl heeft wat de Rescue Foundation betreft geïnvesteerd in diverse capaciteitsversterkende trainingen, doch aan de
verbeterpunten werd geen opvolging gegeven. Free a Girl acht verdere investering in de activiteiten van de Rescue Foundation
daarom dermate risicovol dat wij hebben moeten besluiten onze relatie met de Rescue Foundation te verbreken.
Resultaten 2016
▪
47 raids succesvol uitgevoerd
▪
145 meisjes bevrijd
▪
45 meisjes waren minderjarig
▪
87 verdachten zijn gearresteerd
▪
Alle meisjes ontvingen juridische hulp
▪
11 trafficking netwerken zijn juridisch vervolgd
▪
158 meisjes ontvingen begeleiding in de nazorg
▪
13 meisjes ontvingen beroepstrainingen in de overheidsopvang en in de sieraden werkplaats
▪
Alle meisjes ontvingen counseling
▪
31 follow up en huis bezoeken zijn afgelegd om veiligheid te checken voor terugkeer
▪
42 slachtoffers werden gere-integreerd na verblijf in opvang (waarvan 4 gerepatrieerd, 3 naar Bangladesh en 1 naar Nepal)
▪
14 HIR onderzoeken uitgevoerd
Resultaten werken met jongens
19 jongens namen deel aan intensief trainingstraject (Foundation programma) van 30 uur gericht op het nadenken over man
▪
vrouw verhoudingen in hun gemeenschap, het aanleren van nieuwe houdingen ten opzichten van meisjes en vrouwen en
kennis opdoen over geweld tegen vrouwen en welke rol jongens en mannen kunnen spelen om dat te voorkomen
32 jongens ondernamen actie in hun huis of in de gemeenschap om gender gerelateerd geweld en discriminatie tegen
▪
vrouwen aan de kaak te stellen na het volgen van het Action programma (vervolgtraject op Foundation programma)
15 jongens ondergingen aparte leadership training om geweld tegen meisjes en vrouwen te leren agenderen.
▪
Verkennend onderzoek is afgerond met opties en aanbevelingen over het opzetten van een programma om
▪
kinderprostitutie tegen te gaan met jongens en jonge mannen in gemeenschappen waar veel meisjeshandel voorkomt.
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In samenwerking met de Malala Foundation en lokale partner
▪
1217 kinderen namen deel aan het programma “Empowering Girl Children Through Promoting Education”. De film “He
named me Malala” werd vertoond op scholen en in opvanghuizen waar vooral slachtoffers van kinderprostitutie verbleven
en in de drop in centers in de red light districten. Naar aanleiding van de film was er een dag lang een programma met
de schoolkinderen waarin gediscussieerd werd over belang van onderwijs en het recht op onderwijs. Voor de kinderen in
de opvanghuizen was er een 4 daags programma met aandacht voor belang van onderwijs, spelletjes, verhalen vertellen,
rolspellen om aan zelfbewustzijn te werken en discussies over rol van meisjes en jongens in de samenleving.
Down to Zero Resultaten 3
▪
84 slachtoffers van kinderprostitutie ontvingen verschillende services waaronder bevrijdingen, opvang, rehabilitatie,
onderwijs, juridisch advies, gezondheidszorg en begeleiding bij reintegratie
▪
100 kinderen die risico lopen om slachtoffer te worden zijn getraind over wat kinderprostitutie is en hoe ze verdachte zaken
kunnen rapporteren
▪
160 mensen in gebieden waar veel meisjeshandel voorkomt namen deel aan bewustwording evenementen over
meisjeshandel
▪
6 bijeenkomsten met overheidsfunctionarissen vonden plaats om druk uit te oefenen over beleid met betrekking tot
reintegratie, kinderprostitutie en mensenhandel.
▪
80 politie agenten en leden van de Border Security Force (grens politie) zijn getraind op mensenhandel en kinderprostitutie;
▪
2 lobby en belangenbehartiging documenten (over reintegratie en rehabilitatie) zijn aangeboden aan
overheidsfunctionarissen van Women and Child development department en de State Child Protection Commission

Case story
Putri: “Ik was 14. Ik werd gedwongen tot prostitutie in een bordeel in Mumbai. Ik werd in het bordeel mishandeld door klanten
en de boordeelhoudster. Toen ik bevrijd werd had ik veel wonden.”

Iemand van het rescue team is undercover als klant naar het bordeel gegaan. De bordeelhoudster had een valse ID laten maken
voor Putri. Met hulp van de politie is Putri bevrijd. Ze is in een opvanghuis geplaatst en werkt aan haar herstel.

3 Deze activiteiten werden gefinancierd door het SRGR Fonds van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
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Preventie
Bevrijdingen
Rehabilitatie
Juridische ondersteuning
Reintegratie

1759
170
230
229
87

2.4 Bangladesh
In Bangladesh is kinderprostitutie en de seksuele uitbuiting van meisjes een ernstig probleem. Een groot
onderliggend probleem achter kinderprostitutie, uitbuiting en trafficking is dat kinderen vaak niet op de
*
hoogte zijn van hun rechten of het gevoel hebben deze rechten niet uit te kunnen oefenen. Minderjarige
*
meisjes vormen vaak een kwetsbare groep en over het algemeen is er weinig steun voor deze meisjes. Vooral
in gebieden dichtbij de grens met India waar meisjes weinig economische perspectieven hebben of goede
scholing komt trafficking vaak voor. Slachtoffers van mensenhandel hebben onderdak en goede zorg nodig voordat ze weer terug
kunnen keren in de samenleving.
Kind huwelijken zorgen voor een verhoogd risico om verder verhandeld te worden voor kinderprostitutie. Eind 2016 heeft de
overheid van Bangladesh een nieuwe wet voorgesteld die de minimum leeftijd voor kinderhuwelijken flexibeler maakt, en
waardoor meisjes nog kwetsbaarder worden om uitgehuwelijkt te worden. Dit soort zorgelijke ontwikkelingen maken duidelijk
dat er nog veel te winnen is aan bewustwording rond bescherming van kinderrechten.
Mensenrechtenfonds Resultaten 20164
▪
8 kinderen zijn bevrijd uit situaties van seksuele exploitatie.
▪
7 zaken zijn geregistreerd (6 zaken van trafficking en 1 van seksueel geweld)
▪
27 kinderen zijn geïntegreerd met hun families;
▪
1 ouder (counselling) bijeenkomst was georganiseerd
▪
46 kinderen namen deel aan bezoek aan speeltuin en verschillende culturele evenementen.
▪
46 kinderen werden opgevangen in opvanghuizen, kregen counselling en medische check ups (11 kinderen ontvingen extra
medische zorg gebaseerd op wat nodig was).
▪
37 kinderen ontvingen niet formeel onderwijs;
▪
4 kinderen ontvingen formeel onderwijs
▪
21 kinderen ontvingen interne vocational training in het opvanghuis
▪
10 kinderen ontvingen externe vocational training van het UCEP training centre, 8 van hen vonden daarna werk
▪
2 meisjes ontvingen hulp om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien (bijv naaimachine)
Down to Zero resultaten5
▪
181 schoolkinderen in bestemming gebieden ontvingen oriëntatie en training over kinderprostitutie, kinderrechten,
mensenhandel, vergroten van bewustwording, en hoe zaken gerapporteerd moeten worden.
▪
8 slachtoffers van kinderprostitutie zijn gerepatrieerd vanuit India en hebben de nodige zorg ontvangen om succesvol
geïntegreerd te worden in hun gemeenschap en hun families.
▪
6 gemeenschap groepen zijn geformuleerd om actie binnen de gemeenschap te stimuleren en kinderen te beschermen.
De 118 leden in totaal zijn getraind in het nemen van verantwoordelijk om kinderen te beschermen tegen prostitutie en
trafficking.
▪
5 meetings zijn gehouden waaraan 168 kinderen en volwassenen deelnamen en zijn getraind in hoe zaken gerapporteerd
moeten worden en welke services beschikbaar zijn voor slachtoffers.
▪
8 anti-trafficking comités in 8 verschillende unions zijn gevormd die verantwoordelijk zijn om vrouwen en kinderen te
beschermen tegen trafficking.
▪
217 leden van deze comités hebben trainingen gekregen over het vergroten van bewustwording, kindervriendelijke
procedures, het voorkomen van kinderprostitutie, en trafficking.
4 Deze activiteiten werden gefinancierd door het Mensenrechtenfonds van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
5 Deze activiteiten werden gefinancierd door het SRGR Fonds van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
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Case story
Iaboni: “Ik woonde in een huis van bamboe en klei. We hadden thuis nooit geld. Ik stopte daarom met school toen ik zeven
was. Ik wilde iets doen voor mijn arme familie. Iemand in de buurt bood me een baan aan met een goed salaris. Voordat ik het
wist werd ik verkocht aan een bordeel in India. Het voelde alsof mijn leven voorbij was. Ik dacht dat ik nooit uit het bordeel zou
kunnen ontsnappen.”

Iaboni is na een paar dagen bevrijd. Ze is opgevangen en er is contact gezocht met onze partner in Bangladesh die de papieren
heeft geregeld die nodig waren om terug naar Bangladesh te keren.
Onze partner in Bangladesh heeft haar opgevangen bij de grens. Er is onderzocht of het veilig was terug te keren naar haar
familie en ze heeft hulp gehad om zich voor te bereiden op re-integratie. Inmiddels is ze thuis.

Preventie
Bevrijdingen
Rehabilitatie
Juridische ondersteuning
Reintegratie

684
8
51
7
80

2.5 Nepal
Armoede, ongeletterdheid en natuurrampen maken meisjes in Nepal kwetsbaar voor trafficking.
Nepal wordt voornamelijk gezien als bestemmings- of doorvoerland voor kinderhandel. Kinderen
worden binnenlands verhandeld van rurale naar stedelijke gebieden zoals Kathmandu of gaan de
grens over naar andere landen in Azië (met name India) en het Midden-Oosten. De open grens tussen Nepal en India is meer
dan 1,600 km land en met maar 14 controleposten dus een makkelijke manier voor traffickers om personen te smokkelen. Free
a Girl ondersteunt twee organisaties in Nepal die beide werken aan preventie van trafficking en kinderprostitutie door middel
van de volgende activiteiten; beschermen van mensenrechten van slachtoffers door middel van juridische steun, het bieden
van institutionele zorg, gerechtigheid opeisen, vechten tegen de sociale normen die vrouwen discrimineren en met name de
slachtoffers vaardigheden en capaciteiten bijbrengen om financieel onafhankelijk te worden.

*
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Resultaten 2016
▪
32 meisjes zijn opgevangen en ontvingen psychosociale steun, medische hulp, juridische hulp en beroepstrainingen
▪
4 zaken van mensenhandelaren zijn verder vervolgd
▪
13 meisjes volgden beroepstrainingen waarvan er 4 een baan vonden na voltooiing van de training.
▪
7 slachtoffers van trafficking zijn gerepatrieerd van India naar Nepal
▪
12 meisjes en vrouwen zijn geïntegreerd met hun families en 3 meisjes zijn naar andere organisaties gebracht om opvang op
de lange termijn te krijgen
▪
20 meisjes kregen een kapperstraining van internationale kappers om hun te helpen een carrière te maken als professionele
kapsters
Mensenrechtenfonds Resultaten6
▪
419 meisjes zijn ondersteunt in hun rechtszaken (huiselijk geweld, verkrachting, trafficking) met psychosociale en juridische
hulp
▪
39 zaken zijn hiervan zijn vervolgd
▪
240 vrouwen en kinderen zijn onderschept bij de India-Nepal grens en 7 vrouwen en kinderen zijn bevrijd uit situatie van
exploitatie
▪
135 slachtoffers van trafficking en gender gerelateerd geweld hebben opvang gekregen, psychosociale steun, medische hulp,
en beroepstrainingen.
▪
63 meisjes volgende beroepstrainingen waarvan er 48 een baan vonden na voltooiing van de training.
▪
245 meisjes en vrouwen zijn geïntegreerd met hun families
▪
14.298 mensen die de grens overgingen in Kanchanpur kregen informatie over veilige migratie en 5.000 informatie flyers
over veilige migratie zijn verspreid in nabijgelegen dorpen

Case story
Nazia: “Ik werd regelmatig gebeld door een jongen. Na veel telefoongesprekken werd ik verliefd. We wilden trouwen. Hij stelde
voor om in India te gaan trouwen maar toen ik daar was, verkochten hij en een vriend van hem me aan een bordeel.“

6 Deze activiteiten werden gefinancierd door het Mensenrechtenfonds van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
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Nazia is bevrijd door onze partnerorganisatie die ook heeft bijgedragen aan de veroordeling van de daders. Ze werden
veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf en moeten een boete betalen aan de rechtbank en aan het slachtoffer. Een grote
overwinning want slachtoffers ontvangen zelden compensatie.

Preventie
Bevrijdingen
Rehabilitatie
Juridische ondersteuning
Reintegratie

*

14.298
247
250
423
267

2.6 Nederland

Een stijgend aantal minderjarige slachtoffers van mensenhandel wordt elke jaar geregistreerd in Nederland;
in 2014 waren dit 1.561 (potentiele) slachtoffers van mensenhandel waarvan er 283 minderjarig zijn. Het
*
echte aantal is naar verwachting nog hoger. Deze groep van minderjarige slachtoffers komt vooral uit
landen in West Afrika, China, Oost Europe en Nederland. Uitbuiting van kinderen is een ernstige vorm van
mensenrechtenschendingen. De UN CRC (het kinderrechtenverdrag) verplicht een staat om deze kinderen
te beschermen tegen alle vormen uitbuiting en indien nodig de juiste bescherming en steun te bieden
om fysiek en psychosociaal herstel en sociale re-integratie te bevorderen. Helaas worden deze wetten in Nederland niet altijd
nageleefd. Free a Girls partnerorganisatie biedt middels een helpdesk juridische ondersteuning aan Nederlandse en buitenlandse
slachtoffers van mensenhandel. Daarnaast worden de signalen van de helpdesk gebruikt voor het identificeren van lobbydoelen.
Resultaten 2016
▪
36 zaken van minderjarigen met uitbuiting als hoofd thema zijn gemeld en in deze zaken is juridische hulp geboden.
▪
32 zaken betroffen buitenlandse (niet EU) slachtoffers, 4 zaken betroffen slachtoffers uit andere EU landen dan Nederland
(met name Oost-Europa)
▪
10 zaken betroffen vragen naar algemene informatie door bijvoorbeeld gemeenteambtenaren of hulpverleners
▪
Een goede samenwerking geïnitieerd met Ondersteuning Slachtoffers Mensenhandel (OSM) en het Rode Kruis

Case story
Zarina: “Ik was dertien toen ik vanuit Nigeria naar Nederland werd gebracht. Ik werd vastgehouden in een flat in de Bijlmer
en verkracht door mannen. Na een jaar wist ik te ontsnappen. Ik kwam terecht in de hulpverlening. Omdat ik ooit een valse
identiteit heb opgegeven kan ik geen verblijfsvergunning krijgen. Toen ik 21 werd, en inmiddels een dochtertje van 5 had, kwam
ik op straat te staan. We logeren steeds een paar weken bij particulieren, mede in ruil voor bepaalde diensten.”
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Dit verhaal is geen uitzondering, vandaar dat onze Nederlandse partner in 2016 een oproep met 10 punten strategie
formuleerde (i.s.m. het CKM en UNICEF Nederland) om buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel in Nederland
beter te beschermen. Er wordt voorgesteld een nationaal actieplan te formuleren voor deze specifieke groep slachtoffers. De
oproep wordt gesteund door vijftig Nederlandse organisaties (waaronder ook Free a Girl), advocaten en academici. De oproep
werd in december 2016 aanboden aan minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur.

Preventie
Bevrijdingen
Rehabilitatie
Juridische ondersteuning
Reintegratie
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10
36
-

DOELSTELLING 2:
Vergroten van de bewustwording

3

Middels diverse communicatieprojecten bewerkstelligt Free a Girl doelstelling 2:
Het bewust maken van de samenleving van het bestaan van kinderprostitutie en de nood-zaak om dit te bestrijden en te
voorkomen.

3.1 Communicatiedoelgroep
Tot de primaire communicatiedoelgroep behoren moeders tussen de 30 en 55 jaar. Ondanks de hemelsbrede afstand tussen
moeders wereldwijd, is het ‘moedergevoel’ universeel. Iedereen trekt zich de situatie van de meisjes in de bordelen aan maar
juist moeders zullen dit voelen. Onze secundaire doelgroep is elke volwassen Nederlander die zich het lot van vermiste meisjes
en hun radeloze ouders aantrekt.

3.2 Reflectie jaarplan 2016
In 2016 heeft voornamelijk PR ervoor gezorgd dat de doelstelling is behaald, door het organiseren van evenementen en de inzet
van ambassadeurs in de media. Terugkijkend op jaarplan zijn er een paar dingen anders uitgevoerd. Zo wordt de PR campagne
van de Free a Girl Movement / School of Justice in 2017 uitgevoerd aangezien de opening in april 2017 zal plaatsvinden.
Er is hard gewerkt aan de ontwikkeling van de campagne ‘Sexting’ en deze zal in 2017 live gaan. Free a Girl voert samen met
Help Wanted (onderdeel van EOKM) en Fier campagne om de verspreiding van seksueel getinte berichten te ontmoedigen.
Reclamebureau GH+O is verantwoordelijk voor het concept en creatie.

3.3 Allianties en consortiums
Down to Zero
Samen met de organisaties Terre des Hommes, Defence for Children/ECPAT, ICCO en Plan Nederland neemt Free a Girl plaats in
de alliantie ‘Down to Zero’. De alliantie zet zich in om commerciële seksuele uitbuiting van kinderen tegen te gaan in elf landen
in Azië en Latijns-Amerika. Free a Girl is in hoofd verantwoordelijk voor Bangladesh en India en voert tevens het programma uit
in Thailand. Het programma van ‘Down to Zero’ heeft een budget van 15 miljoen euro vanuit het ministerie van Buitenlandse
Zaken voor een periode van vijf jaar en loopt tot en met 2020. Middels een gezamenlijke persbericht is de samenwerking
aangekondigd. Ook zijn de social media kanalen van alle NGO’s ingezet om onze achterban te informeren over ‘Down to Zero’.
Om eenduidig te kunnen communiceren over het gezamenlijke doel van de vijf NGO’s, met ieder eigen huisstijl, is een
noodzakelijk om een ‘Down to Zero’-branding te ontwikkelen. Free a Girl was in 2016 in the lead voor deze branding en wordt in
2017 afgerond voor diverse stakeholders.
Bewustwordingscampagne Don’t look away
Net als in 2015 is de bewustwordingscampagne ‘Don’t look away’ in 2016 uitgevoerd. De campagne is gericht op het geven van
voorlichting over seksuele uitbuiting van minderjarigen op vakantiebestemmingen. Reizigers zijn via social media, advertenties
en op luchthavens opgeroepen om hun vermoedens te melden op meldkindersekstoerisme.nl. Op Twitter is de hashtag
#dontlookaway, mede dankzij de Thunderclap, bijna 7 miljoen keer voorbij gekomen. Free a Girl voert de campagne samen met
Plan Nederland, Defence for Children/ECPAT, Terre des Hommes, Expertisecentrum Online Kindermisbruik (EOKM), TUI, ANVR,
het Ministerie van Justitie en de Koninklijke Marechaussee.
3.4 Communicatie rondom evenementen
Om evenementen van Free a Girl onder de aandacht te brengen en fondsenwerving aan te jagen, zetten we onze eigen kanalen,
zoals Facebook, Twitter, Instagram en onze nieuwsbrief frequent in. Aanvullend worden communicatiemiddelen en PRactiviteiten bedacht en uitgerold voor de eigen evenementen, zoals Lock me up – Free a Girl.
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De activiteiten van Lock me Up – Free a Girl richten zich op deelnemende restaurants, deelnemers, donateurs en vrijwilligers. Het
heeft geresulteerd in een opbrengst een half miljoen euro en een genereerde mediawaarde middels free publicity van € 600.000.
Crowdfunding
In 2016 heeft Free a Girl voor haar eigen crowdfunding-platform gebouwd die draait binnen freeagirl.nl. De eerste die actie is
opgezet was het gesloten opvanghuis Casa de Betania in Fortaleza te heropenen.
Voor ‘Wereldmeisjesdag’ heeft Free a Girl haar achterban opgeroepen mee te doen aan de social media campagne via de tool
‘Thunderclap’. Op 11 oktober is er bij de deelnemers van de Thunderclap-actie automatisch een bericht op hun tijdlijn geplaatst
waarmee aandacht is gevraagd voor de crowdfunding. Met een social reach van 600.000, een interview in Metro met Yolanthe
Sneijder Cabau (oplage van 98.000) en een uniek online bereik op metro.nl van 1 miljoen kunnen wij dit als een succesvolle
crowdfundingsactie beschouwen.

In december is het streefbedrag van €25.000 behaald en in dezelfde maand is het heropend. Ambassadeur Thomas Berge heeft
samen met Evelien Hölsken de meisjes mogen verwelkomen. SBS Shownieuws heeft een item aan deze opening gewijd. Ook op
shownieuws.nl, de site van het Algemeen Dagblad en diverse social media kanalen is het nieuws gedeeld. De totale mediawaarde
ligt op ruim € 200.000.
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3.5 Maatschappelijk debat
Free a Girl wil het maatschappelijk debat in Nederland rondom mensenhandel en prostitutie van jonge meisjes wereldwijd
blijvend aanwakkeren en voeden. De ernst van het probleem van mensenhandel en kinderprostitutie kan verder worden
doorgedrongen in de publieke opinie; een maatschappelijk debat zal hier verandering in aanbrengen. Bovendien draagt een
dergelijk debat bij aan de positionering van Free a Girl op dit thema.
Middels persberichten en het afgeven van interviews heeft Free a Girl de media opgezocht om de problematiek aan te kaarten.
Zo is onze reactie gevraagd over de nieuwe prostitutiewet bij VICE, heeft er een reportage over ons werk in Brazilië verschenen in
Het Parool en zijn veel interviews afgegeven op alle landelijke radioprogramma’s zoals Radio 1 en 3FM.
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3.6 Online communicatie en free publicity
Webite
Door website freeagirl.nl geven wij alle informatie over actualiteiten van projecten en acties en om fondsen te werven. Ook het
corporate jaarverslag verschijnt online. In 2016 had de website bijna 10% meer unieke bezoekers dan vorig jaar: 164.289.

Social media
Free a Girl gebruikt Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en YouTube om haar social media-activiteiten vorm te geven, om haar
(inter)nationale publiek inzicht geven in haar werk en om hier draagvlak voor te creëren. De berichten hebben betrekking op de
projecten in de landen waar Free a Girl werkt en op campagnes en acties in Nederland.
Communicatie via social media geeft Free a Girl de kans om transparant te zijn, 24/7 te berichten over de activiteiten die
betrekking hebben op de werkzaamheden van de stichting, rechtstreeks in gesprek te gaan met de sponsors en andere
betrokkenen en om feedback te krijgen. Met de aanwezigheid op social media is Free a Girl altijd bereikbaar en communiceert de
stichting laagdrempelig en interactief met iedereen die wil reageren.
Aantal volgers
▪
Facebook: 7.358 (groei van 53%).
▪
Twitter: 4.479 (groei van 4,6%).
▪
YouTube: 86 (groei van 34%).
▪
LinkedIn: 644 (groei van 36%)
▪
Instagram: 1.014 (eind 2015 gestart).
Totaal aantal volgers in 2016: 13.581
PR
De stichting is regelmatig in de pers verschenen door het uitsturen van persberichten, het actief benaderen van specifieke
perscontacten en door hulp van derden. Tot deze derden behoren bijvoorbeeld de deelnemers van Lock me Up – Free a Girl,
zakelijke sponsoren en particulieren die eigen acties uitvoeren voor de stichting.
Sinds juni 2016 heeft Free a Girl, na een pitch, PR-bureau MediaXplain* aangetrokken. MediaXplain* zorgt ervoor dat Free a Girl
2 keer per maand verschijnt in de media. Tevens hebben zij de tools in huis om de mediawaarde uit te rekenen. In 2016 betrof de
gegenereerde mediawaarde ruim 1,2 miljoen euro. In de bijlage vind je de PR highlights van 2016.
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Ambassadeurs van Free a Girl zijn bekende Nederlanders met veel volgens op social media en een hoge attentiewaarde in de
media. Door het geven van interviews en het deelnemen aan fondsenwervende activiteiten, hebben zij ook in 2016 een bijdrage
geleverd bij het op de kaart zetten van Free a Girl en de problematiek rondom gedwongen prostitutie.

Naam

Facebook

Twitter

Instagram

Anna-Alicia Sklias
Bridget Maasland
Dave Mantel
Glennis Grace
John Ewbank
Jojanneke van den Berge
Thomas Berge
Tim Hofman
Wimmy Hu
Wesley Sneijder

7.296
2.621
4.899
35.036
1.081
53
17.469
12.000
0
5.413.472

16.337
23.086
11.160
91.484
15.851
3.886
61.274
57.812
2.969
4.048.853

1.242
55.400
12.100
33.100
23.300
0
35.000
173.000
204
1.600.000

Totaal

5.493.927

4.332.712

1.933.346

3.7 Bijzondere momenten
Twee bijzondere momenten waren de BNN aflevering van Spuiten en Slikken op Reis Special en de bekroning op de campagne
‘Goede doelen voor een doel’.
Op 30 mei heeft BNN in een 45 minuten durende uitzending de problematiek van kinderprostitutie in India en de mensenhandel
vanuit Nepal in beeld gebracht. Op een indrukwekkende wijze wordt getoond wat de rol van Free a Girl is om kinderprostitutie te
bestrijden. Presentator Tim Hofman heeft na het maken hiervan besloten ambassadeur van de stichting te geworden.
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De campagne ‘Goede doel voor een doel’ uit 2015 is bekroond met de hoogst mogelijk onderscheiding van de Art Directors
Club Nederland: de Grand Prix. De ADCN lampen is al 50 jaar de meest toonaangevende prijs voor creatieve communicatie in
Nederland. In april is er naast de hoofdprijs tevens brons, goud en zilver toegekend binnen diverse categorieën. Ook tijdens de
internationale reclamefestival ‘Cannes Lions’ is de campagne opgevallen en heeft meerdere malen op de shortlist gestaan.

3.8 Klachtenprocedure
Free a Girl hecht waarde aan het onderhouden van goede contacten met haar donateurs, sponsors en overige relaties. Daarbij
hoort het correct en tijdig afhandelen van klachten en suggesties die we zeer serieus nemen. Wij beschouwen een klacht als
een signaal waarmee we ons functioneren kunnen verbeteren. Indien nodig nemen wij maatregelen ter verbetering van onze
dienstverlening.
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DOELSTELLING 3:
Uitvoering in programmalanden

4

4.1 Free a Girl Movement
De Free a Girl Movement is een coalitie van lokale organisaties aangestuurd vanuit Free a Girl. Het doel van de Free a Girl
Movement is om invulling te geven aan de nieuwe strategie van Free a Girl waarbij we bewustwording willen creëren en fondsen
willen werven in de programmalanden.
De Free a Girl Movement India is in 2016 opgericht en bestaat uit een kantoor met twee medewerkers die door Free a Girl
worden betaald. De coalitiepartners zijn alle Indiase partnerorganisaties.
De eerste campagne van de Free a Girl Movement is de School for Justice. Een campagne en tevens een programma bedacht
door reclamebureau JWT in nauwe samenwerking met Free a Girl.
School for Justice
Om de straffeloosheid van kinderprostitutie te doorbreken en aandacht te vragen voor de bredere problematiek en écht verschil
te maken introduceert de Free a Girl Movement een baanbrekend nieuw initiatief: School for Justice. De eerste school ter
wereld waar meisjes die bevrijd zijn uit de prostitutie opgeleid worden tot advocaten en officieren van justitie zodat ze zelf het
systeem kunnen gaan veranderen. Zij hebben namelijk een enorme passie en wilskracht om kinderprostitutie te bestrijden.
Op deze manier zetten we de meisjes in hun kracht en geven we ze controle over hun eigen toekomst en dat van de andere
slachtoffers. Het is een oplossing om het rechtssysteem in India van binnenuit te veranderen. Om ervoor te zorgen dat de meisjes
een hoogwaardige opleiding krijgen, werkt de School for Justice samen met één van de beste rechtenuniversiteiten in India.
De meisjes krijgen een vijfjarige opleiding. De eerste klas bestaat uit 19 meisjes en de Free a Girl Movement is al bezig met de
selectie voor de klas van 2018.
De School for Justice wordt op 6 april 2017 in India geopend.

Dolon: “Mijn familie komt uit een klein dorp. Ik deed altijd mijn best op school maar ik moest ook mijn familie financieel helpen.
Ik nam de kans om in Calcutta te werken. Toen ik daar aankwam werd ik verkocht door mensenhandelaren. Ik werd opgesloten
in een bordeel in New Delhi. Ik werd mentaal en lichamelijk misbruikt. Nu ik vrij ben, ben ik vastberaden om mijn opleiding op te
pakken en advocaat te worden om terug te vechten. Ik wil gerechtigheid voor de slachtoffers van kinderprostitutie.”
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5

FONDSENWERVING

Met betrekking tot de fondsenwerving was het een bewogen jaar. De twee afdelingen Communicatie en Fondsenwerving werden
samengevoegd tot de afdeling Marketing & Communicatie. Iedereen moest wennen aan zijn of haar nieuwe plek binnen het
team. We hebben een 2 nieuwe medewerkers aangenomen en van twee afscheid genomen.
Dit zou het eerste jaar worden dat Free a Girl haar eigen benefietdiner zou organiseren en de start met Internationale
fondsenwerving werd gemaakt.
Helaas zijn de inkomsten tegengevallen in 2016 omdat het benefietdiner op het laatste moment niet heeft plaatsgevonden en
we helaas wederom geen beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij zijn geworden. Tevens is de groei in de zakelijke markt
achtergebleven doordat hier minder tijd in is geinvesteerd dan gepland. Dit kwam mede door de reorganisatie. Gelukkig kunnen
we inmiddels vertellen dat zowel het benefietdiner als het beneficiëntschap van de Postcode Loterij in 2017 wel hebben plaats
gevonden.
Stichting Free a Girl onderscheidt zich van andere Goede Doelen met betrekking tot waar de inkomstenstroom vandaan komt.
Het grootste deel van de financiële steun komt eerst uit Eigen Evenementen, dan de zakelijke markt en grote gever en als laatst
van de particulier.
Bij elke samenwerking worden tegenprestaties overeengekomen zodat het altijd een win-winsituatie is voor beide partijen en de
visie en missie van Free a Girl goed in het oog worden gehouden, mede als het uitsluiten van betrokkenheid van kinderen in een
productieproces van een zakelijke partner.
We zien een trend op het gebied van financiering vanuit Fondsen en de donaties van grote gevers.
In 2016 is er een substantiële groei geweest in het aantal donaties vanuit fondsen. Ruim € 100.000 meer dan begroot. Er is 1
vaste medewerker die actief zoekt naar passende fondsen en daarna ook de aanvraag schrijft.
De grote gevers zijn vaak mensen met een eigen bedrijf. Zij steunen Free a Girl niet perse vanuit een bedrijfsstrategie, maar meer
vanuit een persoonlijke betrokkenheid of gevoel dat zij hebben bij Free a Girl. Dit resulteert in dat zijn wel hun zakelijke netwerk
en kapitaal vanuit het bedrijf inzetten om een donatie te kunnen doen. Een voorbeeld hiervan staat omschreven in het hoofdstuk
sponsoring.
5.1 Donaties en giften
Maandelijks hebben wij een vast aantal donateurs, die tezamen zorgen voor een bedrag van ongeveer €9.000 per maand. Zoals
gezegd, is dit niet de grootste inkomstenbron. Dit komt mede omdat we nog steeds niet financieel investeren in de werving
van nieuwe donateurs. Door publicaties over onze acties, interviews en bewustwordingscampagnes proberen we mensen te
inspireren om donateur te worden.
Er zijn steeds meer bedrijven en particulieren, die zonder de vraag naar tegenprestaties een spontane donatie of gift doen op de
bank. Ook dit komt weer doordat de media-aandacht voor Free a Girl in 2016 relatief hoog was.

5.2 Particuliere acties
Door het lanceren van onze eigen “Kom in Actie” pagina, waar iemand zijn persoonlijk actie op kan maken en de relaties van deze
persoon direct online kunnen sponsoren, zijn er afgelopen jaar meer particuliere acties gestart.
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Tevens was er een groei in het aantal scholen dat een actie organiseerde voor Free a Girl. De meest succesvolle actie was de
Kerstactie van het Stedelijk Gymnasium in Leiden, die een bedrag van €34.786,38 ophaalde.
Kerstactie
Elk jaar organiseren de leerlingen van de vierde klassen in de week voor de kerstvakantie de kerstactie. Drie dagen lang vinden er
dan in en rond de school allerlei activiteiten plaats waarmee we geld inzamelen voor een goed doel.
De Christmas Eve en het wervelende kersttheater zijn misschien wel de creatieve hoogtepunten van de week. Een groot gezellig
kerstontbijt en de traditionele community-singing met de hele school sluiten de actie wervelend af.
Link naar video van de school: https://youtu.be/XlY-KtOroJw
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5.3 Eigen fondsenwervende evenementen en acties
Wij streven er ieder jaar 2 eigen evenementen op te zetten; de Lock me Up – Free a Girl actie en een Benefiet Avond.
Lock me Up – Free a Girl
Van dinsdag 17 mei t/m zondag 22 mei vond Lock me Up – Free a Girl plaats. Ruim 220 deelnemers lieten zich in restaurants
opsluiten in hokjes van 1 bij 2 meter. De hokjes symboliseren de hokjes waar meisjes in de bordelen in India in opgesloten zitten.
Deelnemers hadden een eigen sponsorpagina en hadden als doel, minimaal €2.500 te werven. Ook in 2016 was Lock me Up –
Free a Girl weer zeer succesvol met een opbrengst van €500.000. De laatste €10.000 zijn door een gulle donatie van Beachclub
Vroeger in Bloemendaal aangevuld, waar tevens het gesponsorde eindfeest was, zodat wij een half miljoen op de cheque konden
communiceren.

Benefietdiner
Het geplande benefietdiner van 19 november heeft helaas niet plaats kunnen vinden. Jarenlang organiseerde, Wimmy Hu een
benefietdiner voor Free a Girl. In 2015 deed zij dat voor de laatste keer. In 2016 zou Free a Girl het benefietdiner zelf gaan
organiseren en zocht daarbij een partner: The Global Gift Foundation. Een internationale organisatie, die veel wereld beroemde
mensen aan zich verbonden heeft, zoals Eva Longoria en Ricky Martin. Eva zou onze ere-gast zijn. Helaas kon zij echter op het
laatste moment niet aanwezig te zijn en daarom is besloten het benefietdiner te verplaatsen naar april 2017.

5.4 Sponsoring
Nog steeds is Oranje Casino in 2016 onze hoofdsponsor, een trouwe partner sinds 2012.
Oranje Casino maakt een groot deel van de activiteiten van Free a Girl mogelijk. In 2016 zag het er naar uit dat de wet op de
kansspelen volledig open zou gaan en wij openlijk onze samenwerking konden marketen. Echter is dit uitgesteld communiceren
wij daarom niet actief met het logo van onze hoofdsponsor.
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Hierbij een greep uit het bedrijfsleven dat Free a Girl op verschillende manieren sponsort:
▪
Spelers van Oranje Casino kunnen bonuspunten verdelen over twee goede doelen. Hierdoor ontvingen wij een financiering
van € 227.000. En dat is een record!

▪

TW Real Estate Investment Management bestond 1 juli 2016, 5 jaar en heeft voor dit jubileum haar relaties gevraagd om
Free a Girl te steunen. En specifiek voor de financiering van de Theresa Academy in Nepal voor een jaar. De Teresa Academy
biedt formeel onderwijs aan meer dan 400 leerlingen per jaar. Van het kinderdagverblijf tot en met middelbaar onderwijs
klas 10. De academie maakt het mogelijk dat achtergestelde kinderen uit de lokale gemeenschap in Kathmandu onderwijs
kunnen volgen en afronden. Hierdoor krijgen zij toegang tot het School Leaving Certificate (SLC) -examen met uitzicht op een
vervolgopleiding. Door het geweldige initiatief van eigenaar Willem Hendrik van de Wetering, haalde hij met zijn netwerk en
een eigen verdubbeling €18.000 op en konden 100 kinderen weer een jaar lang naar school.

Persoonlijke oproep voor de Teresia Academy van ambassadeurs Dave mantel en Anna-Alicia Sklias.
https://youtu.be/rvqq7hL7-BY

5.5 Subsidies
In 2016 is het 5 jarige programma voor Down to Zero gestart. Jaarlijks ontvangt Free a Girl hier € 431.000 voor.
Free a Girl, Terre des Hommes (penvoerder), Plan Nederland, Defence for Children – ECPAT en ICCO Cooperation bundelen
hun specialistische kennis, krachten en ervaring om, samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, commerciële seksuele
uitbuiting in elf landen in Azië en Latijns Amerika uit te bannen. Free a Girl is in the lead voor Bangladesh en India en voert
tevens het programma uit in Thailand.
5.6 Nalatenschappen
Het aantal meldingen van nalatenschappen voor Free a Girl is het laatste jaar gestegen. Echter doneren mensen ons vaak
materiële zaken en geen financiële middelen. Omdat wij materiële zaken niet kunnen plaatsen, zien wij vaak af van de
nalatenschap.
5.7 Acties derden
Wederom hebben wij een eenmalige en meerjarige aanvraag ingediend bij de Nationale Postcode Loterij. Helaas werden wij
in 2016 weer teleurgesteld en werden we niet benoemd tot nieuwe beneficiënt. Echter kunnen wij nu al wel zeggen dat wij dat
2016 wel als nieuwe beneficiënt zijn aangenomen. Hier zijn wij zeer trots op!
5.8 Internationale fondsenwerving
De bestrijding van kinderprostitutie vereist een internationale aanpak. Vandaar dat Free a Girl een strategie heeft ontwikkeld
voor internationale expansie. Hieruit zijn in 2016 al diverse samenwerkingsverbanden tot stand gekomen.
Netwerken
Het netwerken en het ontwikkelen van relaties is essentieel om internationaal succesvol te zijn. Free a Girl is niet bekend buiten
Nederland en dit betekent dus dat potentiele donoren nog niets weten over ons werk. Vandaar dat mede-oprichters Evelien
Hölsken en Arjan Erkel veel tijd steken in het aanboren van internationale contacten.
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In 2016 is Free a Girl aangesloten bij de volgende internationale netwerken:
International Education Funders Group (IEFG): netwerk op het gebied van onderwijs en beroepstrainingen. Tijdens de
▪
meetings die 2 keer per jaar worden georganiseerd kan Free a Girl in contact komen met andere NGOs maar ook met
potentiele donoren.
Professional Women’s Network: internationaal business vrouwennetwerk
▪
Chime for change: een initiatief van Gucci. Zij promoten twee projecten van ons op hun website.
▪
Global Giving: een internationaal platform voor fondsenwerving. Free a Girl is de enige Nederlandse NGO die met 2
▪
projecten op dit platform staat.
Global Gift Foundation USA
In 2016 heeft Arjan Erkel uit handen van zanger Ricky Martin de Global Gift Award ontvangen in Mexico. Hiermee is Free a Girl in
een klap internationaal op de kaart gezet. De mogelijkheden voor samenwerking met de Global Gift Foundation wordt nu verder
onderzocht.

Internationale ambassadeur: Conchita Leeflang
Tijdens de Global Gift ceremonie in Mexico is Free a Girl in contact gekomen met Conchita Leeflang. Deze actrice en zangeres is
woonachtig in Los Angeles en is in 2016 ambassadeur van Free a Girl geworden. Zij zal Free a Girl in Amerika op de kaart gaan
zetten en een belangrijke link zijn naar internationale sterren en Amerikaanse fondsen.

Malala Fund
In 2016 heeft Free a Girl een donatie ontvangen van het Malala Fund voor een onderwijsprogramma in samenwerking met een
van de partners in India. In samenwerking hebben we een programmavoorstel ontwikkeld voor de Nationale Postcode Loterij die
met het schrijven van dit jaarverslag in 2017 gehonoreerd is.
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Marbella Dutch Business Club
De drie jarige samenwerking met de Marbella Dutch Business Club is in 2016 van start gegaan tijdens de jaarlijkse haringparty. In
2017 is het voornemen om gezamenlijk een gala in Marbella te organiseren voor Free a Girl.
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6

DOORKIJK 2017

Voor het jaar 2017 voorziet Free a Girl een groei van € 800.000 veroorzaakt door de groei van het aantal bedrijvenpartners,
inkomsten uit de Week tegen Kinderprostitutie, de Nationale Postcode Loterij en internationale fondsenwerving.
Voor het jaar 2017 voorziet Free a Girl een groei van € 800.000 veroorzaakt door de groei van het aantal bedrijvenpartners,
inkomsten uit de Week tegen Kinderprostitutie, de Nationale Postcode Loterij en internationale fondsenwerving. De subsidie die
we hebben verkregen vanuit het SRGR fonds van het Ministerie van Buitenlandse Zaken bedraagt € 3 miljoen en wordt verdeeld
over 5 jaren (2016-2020)
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ORGANISATIE

7

7.1 Werkorganisatie
De werkorganisatie bestond in 2016 uit bijna 9,44 FTE aangevuld met stagiaires en vrijwilligers. Het gemiddeld aantal
werknemers gedurende het boekjaar 2016 waren er gemiddeld 8,3 werknemers in dienst op basis van een 36-urige werkweek
(2015: 7,8 ; 2014: 5,75).
Medewerkers krijgen een salaris of een stage/vrijwilligersvergoeding. Daarnaast worden onkosten vergoed op declaratie¬basis.
Free a Girl wil haar overhead minimaliseren maar niet ten koste van haar medewerkers. In de eerste drie jaar is gekozen voor
matiging van de lonen en het beperken van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Nu verdienen de medewerkers van Free a Girl
een salaris dat vergelijkbaar is met de gemiddelde salarissen bij andere goede doelen van vergelijkbare grootte. Daarbij wordt
uitgegaan van de salarisschalen van de Rijksoverheid (BBRA).
Het beloningsbeleid en de arbeidsvoorwaarden van de stichting zijn vastgelegd in een eigen arbeidsvoorwaardenpakket. Dit
pakket is ook van toepassing op de directie. In 2012 is een oudedagsvoorziening vastgesteld.
7.2 Bestuur
Het bestuur wordt benoemd door de directie. De directeur van Free a Girl is 32 uur per week (0,83 FTE) in dienst. De directie
overlegt iedere twee weken met het Management Team.

7.3 Raad van Toezicht
Binnen de Raad van Toezicht worden in ieder geval de volgende aandachtsgebieden onderscheiden:
Financiën
P&O
Communicatie
Fondsenwerving
Projecten
Leden van de RvT hebben ruime expertise in minimaal één van de inhoudelijke aandachtsgebieden. Ze hebben een groot
relevant netwerk, maar vervullen geen posities binnen partners van de stichting. Leden van de RvT doen geen uitvoerende
werkzaamheden anders dan het controleren en adviseren van de werkorganisatie en het benaderen van hun eigen netwerk. Zij
ontvangen geen vergoeding. Ze kunnen onkosten declareren. Leden van de RvT worden benoemd voor vijf jaar en kunnen na die
termijn één maal herbenoemd worden. Daarna dienen zij minimaal twee jaar geen deel uit te maken van de RvT.
De RvT controleert het bestuur en heeft een aantal specifieke bevoegdheden. Zo keurt de RvT het beleidsplan, het jaarplan, de
begroting en de jaarrekening goed en benoemt zij het bestuur. De verdeling van bevoegdheden is vastgelegd in de statuten en
reglementen van de stichting.
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De Raad van Toezicht bestaat uit:
Mevrouw J.E. Steenveld - lid – COO Olympia Uitzendbureau
(herbenoemd op 1 september 2013)
Mevrouw F. Mather - lid - Group Accounting and Reporting Manager bij GrandVision
(herbenoemd op 1 mei 2014)
De heer J.G. van Aartsen - lid – Projectmanager op projecten WATCH Nederland/Stop the Baby Trade en als
communicatieadviseur bij Terre des Hommes
(herbenoemd op 1 oktober 2015)
Mevrouw Y. Sneijder Cabau - erelid - mede-oprichter Free a Girl - actrice - model - presentatrice (benoemd 1 juli 2012 en
herbenoembaar)
De heer H.G. Klinkhamer - voorzitter – Managing Partner van Apartments Group BV
(benoemd op 16 april 2014 en herbenoembaar)
Dhr. M. Witvliet – Lid Gepensioneerd

7.4 Transparantie
Free a Girl is een transparante organisatie die actief openheid geeft over de activiteiten en de gang van zaken binnen de
organisatie. Free a Girl voldoet aan de eisen die gesteld worden door onder andere het CBF (CBF-Keur), de Belastingdienst (ANBI
erkenning) en de diverse fondsen in Nederland en daarbuiten.
Dat betekent dat Free a Girl:
Maximaal 25% van de door haar geworven fondsen besteed aan het werven van de fondsen.
▪
Ervoor zorgt dat tussen en binnen het bestuur en de Raad van Toezicht geen familie- of vergelijkbare relaties voorkomen.
▪
Openheid geeft over de verkregen inkomsten, gedane uitgaven en de beloning van haar directie.
▪
Free a Girl is in het bezit van een ANBI-verklaring en het CBF-Keur.

7.5 Risico-analyse
Als we kijken naar de risico’s waar Free a Girl mee te maken heeft, zijn dit terugvallende inkomsten en fraude/corruptie.
De terugvallende inkomsten hebben we gedekt door de vaste kosten te minimaliseren. Zo betalen wij geen kantoorhuur en
hebben slechts 6 personen een vast contract. Het weerstandsvermogen zou 50 % moeten bedragen van de totale vaste kosten
per jaar. Dit haalt Free a Girl nog niet maar er is ook geen reden tot zorg. Het percentage van de continuiteitsreserve wordt in
2017 opnieuw vastgesteld.
Fraude is een risico waar permanente aandacht voor is. Dit geldt niet alleen hier in Nederland maar ook in het buitenland waar
projecten worden uitgevoerd met geld van Nederlandse donateurs, sponsors en subsidiegevers. In Nederland is het interne
systeem zo opgezet dat fraude nagenoeg onmogelijk is. Directeur, adjunct-directeur en office manager maken deel uit van het
bewaken van de juiste wijze van beheren en uitgeven van het geld. Er is een scheiding in het klaarzetten, autoriseren en betalen
van facturen. De externe accountant controleert jaarlijks de jaarrekening en de geldende procedures. Voor projectpartners
vindt een zelfde systeem plaats waarbij het hoofd projecten en de directie controleert op project rapportages van zowel
beschrijvende als financiële aard. Ook worden projectpartners ieder jaar bezocht om zodoende persoonlijk na te gaan of alles
uitgevoerd is zoals in rapportages is beschreven. Alle projecten worden met ingang van 2017 extern geaudit door een bedrijf die
aangesteld wordt door Free a Girl. Iedere partner tekent het anti fraude en corruptiebeleid van Free a Girl en we hanteren strikte
partnercriteria op organisatie en projectniveau.

7.6 Financiën
Free a Girl wil zoveel mogelijk middelen terecht laten komen bij haar doelgroepen. Tegelijkertijd is het de komende jaren nodig te
investeren in de groei en ontwikkeling van de eigen organisatie. Free a Girl investeerde in 2016 86% van de door haar geworven
middelen in projecten. De kosten fondsenwerving bedroegen 11%.
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8

JAARREKENING
8.1 Balans
Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming).

ACTIVA

31.12.2016

31.12.2015

7.599
7.599

27.752
27.752

Debiteuren
Vorderingen
Liquide middelen

77.364
91.266
498.049
666.679

223.532
146.689
68.487
438.708

TOTAAL ACTIVA

674.278

466.460

31.12.2016

31.12.2015

124.716
0
124.716

135.160
0
135.160

Kortlopende schulden

549.561

331.300

TOTAAL PASSIVA

674.278

466.460

Materiële vaste activa
Inventaris en automatisering

PASSIVA
Reserves:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
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8.2 Staat van baten en lasten

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Werkelijk 2016

Begroot 2016

Werkelijk 2015

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving

2.014.218

2.875.000

TOTAAL BATEN

2.014.218

2.875.000

2.240.322
0
2.240.322

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Lasten in verband met werving baten
Kosten beheer en administratie

1.697.326
215.076
112.260

2.241.875
304.500
175.000

1.916.629
292.424
77.306

SOM DER LASTEN

2.024.662

2.721.375

2.286.359

-10.444

153.625

-46.037

0
0
0

153.625
0
153.625

0
0
-70.000
-70.000

-10.444

0

23.963

-10.444

0

23.963

Werkelijk 2016

Begroot 2016

Werkelijk 2015

% kosten eigen fondsenwerving t.o.v.
baten eigen fondsenwerving (excl.
overheidssubsidie)

11%

11%

16%

% bestedingen doelstellingen t.o.v. totale
baten

81%

78%

86%

% bestedingen doelstellingen t.o.v. totale
lasten

83%

82%

84%

6%

6%

3%

Saldo van baten en lasten
Bestemming Saldo
Toevoeging/onttrekking aan:
Bestemmingsreserve
Bij: Not for sale
Af:
Totaal toevoeging bestemmingsreserves

Continuïteitsreserve
Bij: Saldo na toevoeging
bestemmingsreserve
Totaal toevoeging continuïteitsreserve

KENGETALLEN

% kosten beheer en administratie t.o.v.
totale lasten
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8.3 Kasstroomoverzicht 2016

KASSTROOMOVERZICHT 2016

31.12.2016

31.12.2015

-10.444
4.358
20.153
14.067

-46.037
2.630
20.153
-23.254

201.591
218.261
419.852

20.461
21.993
42.454

-4.358

-2.630

429.561

16.570

0

-22.795

Nettokasstroom

429.561

-6.225

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

68.487
429.562

74.712
-6.225

Eindstand liquide middelen

498.049

68.487

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten
Aanpassing voor ontvangen en betaalde interest
Aanpassing voor afschrijving

Verandering in werkkapitaal
Kortlopende vorderingen
Schulden

Veranderingen uit bedrijfsoperaties
Ontvangen/betaalde interest
Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investering in materiele vaste activa

8.4 Grondslagen activa en passiva
De Stichting Free a Girl is feitelijk gevestigd op Henrik Figeeweg 3-G10 te Haarlem. De statutaire zetel is Amsterdam. De stichting
is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34308169.
De jaarrekening is ingericht volgens in Nederland algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen. De jaarrekening is opgesteld in
euro’s. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. De
gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.
De jaarrekening is opgesteld over het boekjaar van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016, conform de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving RJ650 - Fondsenwervende instellingen.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de
aanschafwaarden en de verwachte economische levensduur.
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Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Een mogelijke voorziening wordt getroffen op de vorderingen op
grond van verwachte oninbaarheid. De vorderingen worden gebruikt voor de bedrijfsvoering en directe aanwending in het kader
van de doelstelling.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. De liquide middelen worden
gebruikt voor de bedrijfsvoering en directe aanwending in het kader van de doelstelling. De liquide middelen staan ter vrije
beschikking van de rechtspersoon.
Continuïteitsreserve
Met de continuïteitsreserve kan de continuïteit van de stichting gegarandeerd worden als de fondsenwerving tijdelijk terugloopt.
Bestemmingsreserve
De bestemmingsfondsen zijn gevormd omdat toegezegde bedragen niet in het boekjaar konden worden omgezet naar
toekenningen.
Schulden
De opgenomen schulden in de balans kennen een looptijd van korter dan 1 jaar en zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Projectcommitering bestaan uit daadwerkelijk vooruitontvangen subsidies die betrekking hebben op 2017 en uit nog te besteden
projecten die voor het jaar 2016 zijn toegekend maar niet volledig zijn besteed.

8.5 Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Baten en lasten worden in beginsel toegerekend aan de periodes waarop zij betrekking hebben.
Baten
Onder baten eigen fondsenwerving wordt verstaan; de gedurende het boekjaar van sponsors, donateurs, vermogensfondsen en
eigen evenementen c.q. toegezegde gelden.
Donaties en giften
Deze opbrengsten verantwoorden wij in het jaar waarin zij worden ontvangen.
Sponsoring in natura
Sponsoring in natura is verantwoord onder baten fondsenwerving en de desbetreffende kosten tegen de reële waarde. Deze
baten en kosten zijn alleen verantwoord voor zover Free a Girl deze diensten ook zou hebben afgenomen als deze diensten niet
gratis waren aangeboden. Behalve voor sponsoring door Google. Deze kosten nemen we op tegen een kostprijs van 43%.
Subsidies
Baten uit subsidies worden toegerekend naar rato van de voortgang van de activiteiten waarvoor de subsidie is toegekend.
Subsidies van overheden worden in het jaar waarop deze betrekking heeft, volledig verwerkt als bate in de staat van baten en
lasten.
Lastenverdeling
De verdeling van de organisatiekosten naar de ‘kosten eigen fondsenwerving’, ‘kosten werving overige baten’, ‘kosten beheer en
administratie’ en ‘kosten doelstelling’ is geschied op basis van feitelijk beslag van deze kosten en een onderbouwde toerekening
van urenbestedingen.
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Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor
zover deze verschuldigd zijn aan werknemers.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.
Grondslagen voor het overzicht van kasstromen
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit
liquide middelen.

8.6 Toelichting op de balans

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Inventaris

Automatisering

Totaal

Aanschafwaarde 1.1.2016
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde 1.1. 2016

41.973
-20.384
21.589

18.487
-12.324
6.163

60.460
-32.708
27.752

Investeringen 2016
Afschrijvingskosten 2016
Mutatie 2016

0
-13.990
-13.990

0
-6.163
-6.163

0
-20.153
-20.153

Aanschafwaarde 31.12.2016
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde 31.12. 2016

41.973
-34.374
7.599

18.487
-18.487
0

60.460
-52.861
7.599

De materiële vaste activa bestaan uit kantoorinventaris en inrichtingen voor Lock me Up (inventaris) en investeringen in de
website (Automatisering). Afschrijving voor beide vindt plaats in 3 jaar (33%)

DEBITEUREN, OVERIGE VORDERINGEN
EN OVERLOPENDE ACTIVA
Debiteuren
Nog te ontvangen bedragen
Nog te ontvangen rente
Nog te ontvangen omzetbelasting
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde GAD’s

2016

2015

77.364
32.000
0
909
8.357
50.000
168.630

223.532
141.669
132
1.142
3.746
0
370.221

De nog te ontvangen bedragen betreffen de nog te ontvangen opbrengsten van acties derden, subsidies en sponsoring waar
reeds een betaalverzoek voor is verstuurd, maar Free a Girl nog niet hebben bereikt.
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LIQUIDE MIDDELEN
Rabobank, betaalrekening
Rabobank, spaarrekening
Triodos Bank, rekening-courant
Triodos Bank, rekening-rendement
Triodos Bank, rekening benefiet
Van Lanschot Bank

2016

2015

236.947
150.000
10.557
100.646
-102
0
498.049

0
14
60.001
0
8.472
68.487

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

VERMOGEN

1.1.2016

Mutatie

Totaal

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve

135.160
0

-10.444
0

124.716
0

Reserves per 31 december

135.160

-10.444

124.716

Het bestuur streeft ernaar dat de continuiteitsreserve voldoende gevuld is om minimaal een half jaar de vaste jaarlijkse kosten
van de stichting te kunnen betalen. Dit om de continuiteit van de stichting te garanderen als de fondsenwerving tijdelijk
terugloopt.

RESERVERING VAKANTIEGELD,DAGEN EN DERTIENDE MAAND
Reservering vakantiegeld en -dagen en
oudedagsvoorziening

BELASTINGEN EN PREMIES
SOCIALE VERZEKERINGEN
Loonbelasting
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2016

2015

24.750

23.597

24.750

23.597

2016

2015

33.724
33.724

29.987
29.987

OVERIGE SCHULDEN
Projecten commitering
Accountant
Crediteuren
Overige overlopende passiva

2016

2015

390.630
8.961
81.711
9.786
491.087

224.490
7.445
17.351
28.430
277.716

De schulden aan partnerorganisaties betreffen de contracten welke zijn gecommiteerd in 2016 maar deze dienen feitelijk in 2017
uitgevoerd te worden en dat resterend een voortvloeisel is van werkzaamheden verricht in 2016
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De huur voor het kantoor bedraagt € 2.000 per maand (dit is gekoppeld aan een donatie van hetzelfde bedrag door de eigenaar
van het kantoor). Free a Girl is een leaseverplichting aangegaan voor een vervoermiddel. De jaarlijkse leasekosten voor de auto
welk op 31 december 2016 aanwezig was, bedraagt € 5.729. Het langlopend deel van de leaseverplichting bedraagt 14 maanden
en bedraagt: € 6.684 . De leaseovereenkomst loopt tot mei 2019.

8.7 Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING
Donaties en giften
Sponsoring in geld
Sponsoring in natura
Vermogensfondsen
Subsidies overheden
Baten uit acties derden
Internationale fondsenwerving
Totaal donaties

Resultaat 2016

Begroting 2016

Resultaat 2015

870.254
302.745
224.263
168.702
431.126
0
17.128

1.125.000
300.000
300.000
50.000
400.000
500.000
200.000

994.914
326.772
501.177
17.209
400.000
250
0

2.014.218

2.875.000

2.240.322

In 2016 zijn de baten lager dan begroot. Dit komt met name omdat het jaarlijkse benefietevenement niet heeft plaatsgevonden
en omdat de subsidie van de Postcode Loterij niet is doorgegaan (baten uit acties derden). De inkomsten uit internationale
fondsenwerving zijn lager omdat het toch een langere aanloop heeft om internationaal het merk Free a Girl op te bouwen.
Er is veel energie gestopt in het aanvragen van giften vanuit vermogensfondsen en dat heeft geresulteerd in een veel hogere
opbrengst dan begroot.

LASTEN BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
Projecten Free a Girl
Projecten Partnerorganisaties

Resultaat 2016

Begroting 2016

Resultaat 2015

709.511
987.815
1.697.326

560.000
1.681.875
2.241.875

797.203
1.119.426
1.916.629
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Er heeft een verschuiving plaats gevonden van bestedingen aan projecten Free a Gril en projecten partnerorganisaties. Omdat de
inkosmten tegenvielen heeft dit direct geleid tot een lagere bijdrage aan de partnerorganisaties in het veld. Echter er is heel veel
geinvesteerd in projecten van Free a Girl om de naamsbekendheid verder te vergroten en bewustzijn te creëren in Nederland
over het bestaan van kinderprostitutie. Deze kosten zijn voor het grootste gedeelte gesponsord.

LASTEN IN VERBAND MET WERVING BATEN
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties van derden

KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE
Kosten beheer en administratie

40

Resultaat 2016

Begroting 2016

Resultaat 2015

215.076
0
215.076

304.500
0
304.500

286.790
5.634
292.424

Resultaat 2016

Begroting 2016

Resultaat 2015

112.260
112.260

175.000
175.000

77.306
77.306
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709.511

Totaal

987.815

757.242
8.974
26.474
127.649
9.672
57.804

Projecten
Partnerorganisaties

Doelstelling

215.076

325
13.407
4.526
128.756
9.756
58.306

Eigen
fondsenwerving

112.260

2.370
27.562
53.858
4.081
24.389

Beheer en administratie

2.024.662

975.257
63.215
216.769
503.347
38.140
227.934

Totaal 2016

2.721.375

-

Begroot 2016

2.286.359

1.462.290
65.295
113.584
422.486
37.926
184.778

Totaal 2015

38,36%
25,36%
25,58%
10,70%

37,95%
31,66%
21,70%
8,68%

2015

Het percentage besteding aan de doelstelling ten opzichte van de som der lasten is 84% (2015: 84%).

Projecten Free a Girl
Projecten Partnerorganisaties
Eigen fondsenwerving
Beheer en administratie

2016

De bedragen voor de kostensoorten: huisvestingskosten, kantoorkosten en algemene kosten worden verdeeld op basis van dezelfde verdeling als de personeelskosten. Deze percentages
zijn voor 2016 als volgt vastgesteld:

De kosten zijn verdeeld over de verschillende onderdelen (Doelstellingen, Werving Baten, Beheer en Administratie) op grond van de feitelijke inzet. De basis voor de lastenverdeling is de
tijd per persoon per bestemming. De personeelskosten worden per persoon verdeeld volgens de schatting van de tijdsbesteding.

217.690
38.464
158.207
193.084
14.631
87.435

Projecten
Free a Girl

Subsidies en bijdragen
Uitbesteed werk
Publiciteiten en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor en algemene kosten

Lasten

Bestemming

8.8 Lastenverdeling

8.9 Personeelskosten en bezoldiging

PERSONEELSKOSTEN
Lonen & salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

2016

2015

407.018
75.701
0
20.629
503.347

341.828
38.914
0
41.744
422.486

In overeenstemming met het personeel wordt een hele of halve maand uitbetaald als oudedagsvoorziening.
Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het boekjaar 2016 waren er gemiddeld 8,3 werknemers in dienst op basis van een 36-urige werkweek (2015: 7,8 ;
2014: 5,75).
Het resultaat
Het resultaat van Free a Girl voor het boekjaar 2016 bedraagt € 10.444,- negatief. Het resultaat is geheel onttrokken van de
continuiteitsreserve.
De stijging in lonen en salarissen zijn toe te kennen aan extra personeel dat is aangenomen op de afdeling projecten in verband
met overheidssubsidie en het opzetten van lokale fondsenwervingsprogramma’s.
Fiscale positie
De belastingdienst merkt stichting Free a Girl aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting is vrijgesteld van
vennootschapsbelasting.
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SPECIFICATIE DIRECTIEBEZOLDIGING
Functie

2016
E. Hölsken
Directeur

Dienstverband
Aard
Uren
Parttime percentage
Periode

Onbepaald
40,00
0,80
1/1-31/12

Bezoldiging
Jaarinkomen
Bruto loon/salaris
Vakantiegeld
Eindejaarsuitkering
Pensioen
Totaal

66.147
4.569
0
5.292
76.008

SV lasten werkgeversdeel
Belastbare verg/bijtelling

9.661
2.064

Totaal bezoldiging 2016

87.733

De belastbare vergoeding betreft de bijtelling wegens privé gebruik van de leaseauto. Aan de directieleden zijn geen leningen,
voorschotten of garanties verstrekt. Het bruto maandsalaris van de directie bedraagt € 6.257,60.
Aan leden van de Raad van Toezicht en de Directie zijn geen voorschotten, leningen en/of garanties verstrekt; leden van de Raad
van Toezicht kunnen wel reiskosten in rekening brengen.
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8.10 Begrotingsvergelijking

Realisatie 2016

Begroting 2016

870.254
302.745
224.263
168.702
431.126
0
17.128
0
2.014.218

1.125.000
300.000
50.000
400.000
500.000
200.000
0
2.575.000

709.511
987.815

560.000
1.681.875

215.076
0
112.260
2.024.662

304.500
0
175.000
2.721.375

Resultaat

-10.444

-146.375

Resultaatbestemming

-10.444

-146.375

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve

-10.444
0

-146.375
0

11%
84%

11%
82%

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties & giften
Sponsoring in geld
Sponsoring in natura
Subsidies en fondsen
Subsidies overheden
Baten uit acties van derden
Internationale fondsenwerving
Bijzondere bate
Som der baten
Lasten
Besteed aan doelstellingen
Projecten free a girl
Projecten partnerorganisaties

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties van derden
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

Kosten fondsenwerving
Besteed aan doelstellingen
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Bijlage:
Controleverklaring
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