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“As an innovati ve model of social inclusion, the Special Rapporteur has been impressed by the work carried out 
by the Free a Girl NGO, in the context of the School for Justi ce project implemented in India and Nepal.”

- Rapport van de Speciaal Rapporteur voor Mensenhandel, Dr. Maria Grazia Giammarinaro, 
aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Nati es.

Sti chti ng Free a Girl
Hendrik Figeeweg 3 G-10
2031 BJ HAARLEM
+31 (0)23 2049400
freeagirl.nl
info@freeagirl.nl
Kvk Amsterdam: 34308169
Rabobank: NL 40 RABO 0306898799
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Free a Girl streeft een wereld na zonder seksuele uitbuiting van kinderen. We geven meisjes die opgesloten 
zijn in bordelen hun vrijheid terug. We richten ons op de ergste vormen van seksuele uitbuiting, zoals de 
Indiase bordelen waar alleen lokale mannen komen, de dancing bars in Nepal en de Braziliaanse favelas waar 
duizenden meisjes worden misbruikt.   

Free a Girl was in 2019 in zes landen actief. We werken via lokale bevrijdingsorganisaties die samenwerken 
met de politie. Bevrijde meisjes vangen we op in opvanghuizen. De zorg die de meisjes ontvangen, varieert 
van het geven van medische en psychische hulp tot het aanbieden van scholing en het leren van een vak. 
Daarnaast bieden onze partners juridische ondersteuning en bereiden ze de meisjes voor op hun terugkeer 
naar huis. Indien dit laatste niet mogelijk is, helpen ze hen terug te keren in de maatschappij en zelfstandig 
een leven op te bouwen. 

Free a Girl investeert ook in preventietrajecten door jongens en mannen voorlichting te geven over 
gendergelijkheid en onderwerpen als seksueel geweld. Daarnaast investeert Free a Girl in onderwijs om 
te voorkomen dat meisjes slachtoffer worden van seksuele uitbuiting en om ze te re-integreren in de 
maatschappij.

Free a Girl pakt straffeloosheid aan. In de landen waar wij werken, worden maar weinig daders veroordeeld 
voor het leed dat zij aanrichten. Free a Girl brengt daar door campagnes verandering in. In die campagnes 
hebben slachtoffers een centrale rol. Na een opleiding in rechten, sociologie, en journalistiek of training als 
politieagent en sociaal werker spreken zij zich uit en maken ze zelf het verschil.

1.1 Missie
Free a Girl bestrijdt seksuele uitbuiting van kinderen.

1.2 Visie
Een wereld zonder kinderprostitutie. Elk kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving. Alle 
kinderen in de wereld moeten worden beschermd tegen iedere vorm van uitbuiting.

1.3 Kernwaarden

• Actiegericht: Wij zetten ons actief in om de seksuele uitbuiting van minderjarigen te voorkomen en
 bestrijden. Indien nodig rammelen we aan de gevestigde systemen.
• Resultaatgericht: Wij zijn een professionele organisatie die doelen heeft en we streven ernaar deze 
 doe len te behalen. Dit verwachten we ook van onze partners.
• Effectief: We hebben ons in ons elfjarig bestaan bewezen. Er zijn plekken waar bijna geen minderjarige  
 meisjes meer misbruikt worden, meer mensen in lokale gemeenschappen zijn op de hoogte van 
 praktijken van mensenhandelaren en er zijn 4.500 meisjes bevrijd uit bordelen in Azië. Duizenden meisjes  
 heb ben weer een toekomst.
• Transparant: Wij geven openheid van zaken, zowel over onze manier van werken als over onze 
 bedrijfsvoering. Cijfers, feiten en werkzaamheden worden jaarlijks vastgelegd in het jaarverslag, welke op  
 de website gepubliceerd staat.
• Onderscheidend: Free a Girl is een kleine organisatie met een wereldwijde ambitie. In vergelijking met  
 andere organisaties kunnen we snel schakelen en zijn we brutaal.

1.4. Doelstellingen

Free a Girl heeft 2 mondiale doelstellingen:

1. Seksuele uitbuiting van kinderen stoppen: door samen te werken met partnerorganisaties werkt 
 Free a Girl aan haar doelstelling om kinderprostitutie te stoppen. 
2. Het publiek confronteren met het bestaan van seksuele uitbuiting van kinderen, zodat ze de bestrijding  
 ervan steunen. 

1. VISIE, MISSIE EN KERNWAARDEN
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1.4.1 Seksuele uitbuiting van kinderen stoppen

Om de seksuele uitbuiting van kinderen te stoppen heeft Free a Girl haar projecten in programmalanden 
onderverdeeld in zes pilaren: preventie, bevrijding, het aanpakken van straffeloosheid, lobby & advocacy, 
rehabilitatie en re-integratie.

• Preventie: onder de pilaar preventie verstaan we het uitvoeren van bewustwordingsactiviteiten in de 
 gebieden waar veel meisjes wonen die een verhoogd risico lopen om verhandeld te worden. Hierbij gaat  
 specifieke aandacht uit naar de kinderen die opgroeien in de red light districten: meisjes wiens moeder  
 zich prostitueert en waarbij de kans extra groot is dat zij de volgende generatie in de prostitutie worden.  
 Het succesvol uitvoeren van deze activiteiten vraagt om samenwerking met partners die al langer in de 
 red  light districten opereren. Dat zijn vaak niet onze bevrijdingspartners. De activiteiten betreffen 
 programma’s waarbij aandacht is voor het creëren van een veilige omgeving voor de meisjes en voor  
 onderwijs.

• Bevrijden: door bordelen in te vallen en slachtoffers te bevrijden, voegt Free a Girl de daad bij het woord  
 en pakt ze op een actiegerichte manier de problematiek aan. Free a Girl gelooft in deze aanpak, omdat ze  
 hiermee een duidelijk signaal afgeeft. Kinderprostitutie moet keihard worden aangepakt en ieder meisje  
 dat vast zit, moet nu worden bevrijd.

• Het aanpakken van straffeloosheid: een van de belangrijkste oorzaken van het voortbestaan van 
 kinderprostitutie, is de straffeloosheid. Uit eigen onderzoek blijkt dat in India in 2015 slechts 55   
 rechtszaken op het gebied van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen hebben geleid tot   
 een veroordeling van de daders. Free a Girl ondersteunt slachtoffers bij het bemachtigen van de juiste  
 juridische documenten, het rapporteren van hun zaken bij het politiebureau, het verlenen van juridisch  
 advies en het voorbereiden op hun rechtszaken (met oefen-rechtszaken). Zo wil Free a Girl samen met  
 politie en justitie verwezenlijken dat mensenhandelaren, pooiers en bordeelhouders opgepakt en   
 veroordeeld worden. Deze tactiek met betrekking tot de straffeloosheid zorgt ervoor dat de aanbodkant  
 van kinderprostitutie wordt aangepakt.

• Lobby & advocacy: wij willen een duurzame verandering creëren en vinden het daarom belangrijk dat 
 er lokaal draagvlak komt voor de strijd tegen kinderprostitutie. Lokale aandacht zal ontstaan via 
 lobby & advocacy en indien mogelijk wordt ook lokaal geld geworven.

• Rehabilitatie: onder rehabilitatie valt de financiering van opvanghuizen, beroepstrainingen, life skills 
 trainingen, medische hulp, counseling/traumatherapie, niet-formeel onderwijs en formeel onderwijs.

• Re-integratie: naast het continueren van aandacht voor het doorbreken van het stigma waarmee 
 slachToffers te maken krijgen, zullen we ons vooral inzetten op werkmogelijkheden. Dit is een essentieel  
 element voor een succesvolle re-integratie. In arme gebieden waar werk beperkt voorhanden is, is de  
 uitvoering van dit element een grote uitdaging.

Free a Girl werkt samen met lokale partnerorganisaties. Doordat onze partners de cultuur kennen, de taal 
spreken en de nodige ervaring hebben, zijn zij het beste in staat om de meisjes precies die hulp te bieden die 
ze nodig hebben. De zes pilaren en behaalde resultaten zullen in hoofdstuk 2 per programmaland worden 
behandeld.

1.4.2 Het publiek confronteren met het bestaan van seksuele uitbuiting van kinderen

Middels diverse allianties en communicatieprojecten, zoals spraakmakende campagnes PR en free publicity 
realiseert Free a Girl de tweede doelstelling. Het vergroten van de bewustwording en de behaalde resultaten 
worden toegelicht in hoofdstuk 3.
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1 ECPAT Internati onal. (2011). Global monitoring report on the status of acti on against commercial sexual exploitati on of children:  
 Bangladesh.
2 United States Department of State. (2019). Traffi  cking in persons report: Bangladesh Washington, D.C.: Offi  ce of the Under   
 Secretary for Global Aff airs.

Door samen te werken met partnerorganisati es werkt Free a Girl aan haar doelstelling om kinderprosti tuti e 
te stoppen. Free a Girl heeft  de projecten in de programmalanden onderverdeeld in 6 pilaren: preventi e, 
bevrijding, het aanpakken van straff eloosheid, lobby & advocacy, rehabilitati e en re-integrati e.

2. SEKSUELE UITBUITING STOPPEN

2.1 BANGLADESH
In Bangladesh is armoede wijdverspreid. Veel kinderen worden verhandeld met ‘toestemming’ van hun 
ouders, die vaak een huwelijk of een goed betaalde baan voor hun kinderen worden beloofd. In plaats 
daarvan worden de kinderen verkocht aan bordelen in eigen land of verhandeld naar andere Zuid-Aziati sche 
landen, waar ze seksueel worden uitgebuit. Hoewel er geen offi  ciële gegevens zijn over het aantal slachtoff ers 
van mensenhandel, blijkt uit diverse studies dat meer dan 1 miljoen vrouwen en kinderen het land uit zijn 
verhandeld in de afgelopen 30 jaar, en stelt een rapport van ECPAT dat ongeveer 400 vrouwen en kinderen per 
maand worden verhandeld1. Vaak dwingen handelaren slachtoff ers om drugs te gebruiken, zodat ze verslaafd 
en afh ankelijk worden. Uit het jaarlijkse toonaangevende Amerikaanse rapport over mensenhandel blijkt 
dat seksuele uitbuiti ng van kinderen in Bangladesh nog steeds wijdverspreid is. De overheid van Bangladesh 
registreert niet alle gevallen van seksuele uitbuiti ng. Ondanks dat niet alle gevallen bekend zijn, zijn er toch 
2.860 gevallen van mensenhandel geïdenti fi ceerd in 2018 door de overheid en maatschappelijke organisati es2.

Ondanks enkele overheidsinspanningen om kinderen te beschermen, is er nog onvoldoende vooruitgang 
geboekt om commerciële seksuele uitbuiti ng van kinderen aan te pakken. De acti viteiten van Free a Girl en 
haar lokale partner op het gebied van bevrijdingen, opvang en zorg, bewustwording en onderwijs zijn dan ook 
hard nodig. 
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Resultaten shelter en preventi e project
Om te voorkomen dat kinderen (opnieuw) in situati es van seksuele uitbuiti ng terecht komen, steunt Free a Girl 
een opvanghuis ten noorden van Dhaka. Naast het verbeteren van zorg voor survivors richt Free a Girl zich in 
Bangladesh op het voorlichten van de lokale gemeenschappen. 

Gepland was dat er 25 survivors opgevangen zouden worden. Tussen januari en juli 2019 hebben 19 survivors 
dankzij Free a Girl in het opvanghuis kunnen verblijven. Vanaf augustus tot en met december 2019 heeft  
Zeeman het opvanghuis gefi nancierd en toen waren er 28 survivors in het opvanghuis. Niet alle survivors zijn 
het hele jaar in het opvanghuis. Gelukkig kunnen sommigen al na 2 of 3 maanden re-integreren. 

Resultaten januari t/m juli 

 7 survivors zijn gerepatrieerd uit India. 

 19 survivors hebben opvang, voeding, kleding, verzorgingsproducten en psychosociale- en medische  
 zorg ontvangen.

 13 survivors hebben onderwijs ontvangen.

 16 survivors hebben beroepstraining ontvangen (borduren, naailessen en het maken van sieraden  
 en tassen).

 16 families zijn geïdenti fi ceerd.
 
 16 survivors zijn gere-integreerd.

  497 mannen, vrouwen en kinderen uit risicogebieden zijn bereikt met voorlichti ngsacti viteiten.

 458 scholieren zijn bereikt ti jdens voorlichti ngsbijeenkomsten op twee scholen in gebieden waar  
 kinderhandel veel voorkomt3.

3 Bangladesh - Narrati ve Report -1 June 2018 – 31 July 2019 Min Midterm Report 015-18-001 Shelter – 2018 (zie bijlage).
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4 Bangladesh - Shelter and Prevention Report – August to December 2019 (zie bijlage)

Resultaten augustus t/m december

 12 survivors zijn gerepatrieerd uit India.

 28 survivors hebben opvang, voeding, kleding, verzorgingsproducten en psychosociale zorg ontvangen.

 27 survivors hebben onder dit budget de medische zorg ontvangen die ze nodig hebben.

 16 survivors hebben onderwijs ontvangen. 

 18 survivors hebben beroepstraining ontvangen (borduren, naailessen en het maken van sieraden en  
 tassen).

 De families van 13 survivors zijn opgespoord. 

 Voor 16 survivors is het contact met hun ouders of voogden gefaciliteerd.

 11 survivors zijn gere-integreerd in Bangladesh.

 664 mannen, vrouwen en kinderen uit risicogebieden zijn bereikt met voorlichti ngsacti viteiten. 

 250 scholieren zijn bereikt ti jdens voorlichti ngsbijeenkomsten op twee scholen in gebieden waar  
 kinderhandel veel voorkomt4. 

Ook is er in het opvanghuis gedurende het jaar aandacht besteed aan belangrijke dagen zoals Internati onal 
Human Traffi  cking Day, Child Rights week, Nati onal Victory Day, Internati onal Mother Language day, 
Independent day & Bangla New Year. Tot slot hebben de survivors een bloementuin en groentetuin aangelegd 
en onderhouden. 

Resultaten Educate, Empower, Lead 
Het 3-jarige programma Educate, Empower, Lead is een samenwerking tussen Malala Fonds en Free a Girl. Het 
programma wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nati onale Postcode Loterij. Het heeft  tot doel 
de ‘empowerment’ te vergroten van meisjes die risico lopen op, of slachtoff er zijn van commerciële seksuele 
uitbuiti ng in Bangladesh, India, en Nepal. Dit wordt bereikt door:

1. het versterken van het zelfvertrouwen en de leiderschapskwaliteiten van de meisjes, en hen bewust te  
 maken van het belang van onderwijs; 
2. te werken aan het vergroten van de toegang tot onderwijs en de meisjes ondersteuning en coaching te  
 bieden; 
3. het betrekken van overheden en andere sleutelfi guren in de gemeenschap om steun te verkrijgen voor  
 onderwijs voor meisjes – en vooral de meisjes die risico lopen op, of slachtoff er zijn van commerciële  
 seksuele uitbuiti ng. Educate, Empower, Lead loopt van 1 augustus 2017 tot 1 augustus 2020.

 110 kinderen van sekswerkers die opgroeien in bordeelgebieden hebben empowerment workshops  
 ontvangen over het belang van onderwijs, hun rechten en zijn geïnformeerd over waar ze hulp kunnen  
 krijgen om seksuele uitbuiti ng te voorkomen.

 101 kinderen van sekswerkers die opgroeien in bordeelgebieden hebben advocacy en    
 leiderschapstraining ontvangen, zodat ze leren om voor zichzelf en hun rechten op te komen.
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 87 moeders in de bordeelgebieden hebben deelgenomen aan voorlichti ngsbijeenkomsten over het  
 belang van onderwijs voor hun kinderen en hebben een empowerment training bijgewoond waar ze  
 hun leiderschapscapaciteiten hebben ontwikkeld.

 75 kinderen hebben schoolmateriaal ontvangen zoals boeken en een uniform.

 50 kinderen hebben studie coaching ontvangen, waardoor ze beter kunnen presteren op school.

 38 vertegenwoordigers van relevante ministeries (Ministerie van Onderwijs en Ministerie van Sociaal  
 Welzijn) waren aanwezig bij bijeenkomsten waar ze gewezen werden op hun verantwoordelijkheid om  
 toegang tot goed onderwijs voor kinderen die het risico lopen op seksuele uitbuiti ng te realiseren.

 90 leerkrachten en schoolmanagers waren aanwezig bij twee bijeenkomsten waar twee kinderen  
 van seks werkers uit bordeelgebieden vertelden over de discriminati e die ze ervaren op school. De  
 leerkrachten en schoolmanagers maakten hierna duidelijk dat ze zich in willen zett en om discriminati e  
 van kinderen uit de bordeelgebieden te voorkomen.

 25 kinderen en moeders waren aanwezig bij 2 meeti ngs van de ‘girls group’, waar ze het probleem van  
 seksuele uitbuiti ng bespraken en er gedeeld werd hoe het voorkomen kan worden5.

Resultaten rescue project
In 2019 is er in samenwerking met onze partnerorganisati e een bevrijdingsteam opgezet. Na een onderzoek in 
de bordeelgebieden bleek dit hard nodig, omdat er hier veel minderjarige slachtoff ers van seksuele uitbuiti ng 
zijn. Onze partnerorganisati e heeft  een goed netwerk in de bordeelgebieden en ontvangen aanwijzingen 
van informanten. Vervolgens organiseert het bevrijdingsteam in samenwerking met de lokale politi e een 
bevrijdingsacti e. De slachtoff ers krijgen vervolgens de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. De daders 
worden gearresteerd en de survivors krijgen juridische ondersteuning.

 20 kinderen zijn bevrijd uit situati es van seksuele uitbuiti ng, hebben benodigde medische en   
 psychosociale zorg ontvangen en juridische ondersteuning (waarvan 6 bevrijdingen mogelijk gemaakt  
 zijn door NPL).

 4 daders zijn gearresteerd. 

 Er is een bevrijdingsteam opgezet en getraind. Onderdeel hiervan was een bezoek aan een ervaren  
 bevrijdingsorganisati e in India om kennis en ervaring uit te wisselen. 

 Er is een assessment gedaan van de 11 bordeelgebieden om de precieze situati e van seksuele   
 uitbuiti ng in kaart te brengen en informati e te verkrijgen over hoeveel kinderen er in de bordelen  
 wonen en werken.

 Er is een netwerk gevormd in de bordelen van lokale informanten. Dit zijn mensen die in het bordeel  
 wonen of werken en veel informati e hebben over de situati e in het bordeel. Zij geven informati e door  
 aan het bevrijdingsteam als er minderjarigen in het bordeel aan het werk worden gezet. 
 
 Er zijn bewustwording sessies voor politi e (zowel lokaal als regionaal) georganiseerd omdat   
 medewerking van politi e bij bevrijdingen cruciaal is. Ook is ons bevrijdingsteam begonnen met het  
 opbouwen van een netwerk bij de Hoofdinspecti e van de politi e. 

 Een groot deel van de bevrijde meisjes is herenigd met familie6. 

5 Bangladesh - Final Report – Program of EEL project DEC 2018 – February 2020 (zie bijlage)
6 Bangladesh - One yearly report -2019 Program (Investigation and Rescue project) en Rescue Reports (zie bijlage)
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Nazia  
Nazia is 17 jaar oud nu en gaat naar school. Haar vader is vrachtwagenchauff eur en haar moeder werkt in de 
seksindustrie. Ze is bevrijd uit een bordeel in Faridpur toen ze 15 was. Ze is geboren in het bordeel en werd 
gedwongen tot prosti tuti e vanaf haar ti ende. Ze is mishandeld en seksueel uitgebuit in het bordeel en ze kreeg 
drugs toegediend zodat ze niet kon tegenstribbelen. 

Ze is fysiek en mentaal beschadigd. Toen onze partnerorganisati e (SMS) haar ontdekte hebben ze onze andere 
lokale partnerorganisati e (BNWLA) geïnformeerd over haar situati e en hebben ze haar met behulp van de 
lokale politi e bevrijd. Hierna is ze naar het Proshanti  Shelter Home gebracht, waar ze nu twee jaar verblijft . 

In het opvanghuis heeft  ze counseling gehad, medische zorg, psychiatrische zorg, scholing en heeft  ze 
meegedaan aan recreati eve acti viteiten. Ook heeft  ze meegeholpen in de tuin en kinderrechtenevenementen. 
Ze woont nog steeds in het opvanghuis. Toen ze twee jaar geleden binnen kwam was ze depressief en 
getraumati seerd. Nu gaat het veel beter met haar. Ze komt spontaan over en voelt zich veilig en gelukkig. Ze 
doet een beroepsopleiding en zou later graag in een schoonheidssalon werken. 
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2.2 BRAZILIË

Straatkinderen en kinderen uit de favelas zijn kwetsbaar voor seksuele uitbuiti ng en misbruik. Duizenden 
kinderen zijn ieder jaar slachtoff er van commerciële seksuele uitbuiti ng. De stad Fortaleza (in Ceará) is een van 
de Braziliaanse steden bovenaan de nati onale ranglijst van meldingen van seksueel geweld tegen kinderen en 
adolescenten. 

In 2019 lijkt met de nieuwe Braziliaanse overheid de al nijpende situati e alleen maar te verslechteren. De 
negati eve houding tegenover mensenrechten van de nieuwe president Bolsonaro maakt velen bang over wat 
er de komende jaren zal gebeuren. 

Omdat de overheid seksueel geweld niet aanpakt en de zorg die slachtoff ers van seksueel geweld nodig 
hebben niet garandeert, is des te meer van belang dat ngo’s zoals Free a Girl het initi ati ef nemen en dit 
probleem proberen te verminderen. 

Free a Girl heeft  in 2019 samen met haar lokale partners in Brazilië bijgedragen aan rehabilitati e van survivors, 
bewustwording en is ook in Brazilië begonnen met lokaal fondsenwerven. 
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7   Brazilie - Report 2019 Final Free A Girl,  Report BE LIGHT (1) - clarifi cati ons quarterly report – updated (2) (zie bijlage)

Resultaten 2019

 2 lokale fondsenwervingsteams zijn opgezet in 2 steden om het lokale bewustzijn van de problemati ek  
 en het fi nanciële draagvlak te vergroten.

 Een lokale campagne is ontwikkeld en uitgerold met informati e, onderwijs en     
 communicati ematerialen.

 1314 nieuwe donoren hebben zich aangemeld.

 36 meisjes zijn opgevangen in het opvanghuis waar ze medische zorg en scholing ontvingen en   
 ontspannende acti viteiten genoten. 

 De 36 meisjes ontvingen maandelijks groepstherapie.

 De 36 meisjes ontvingen wekelijks psychosociale begeleiding.

 Voor de 36 meisjes is tevens de juridische documentati e verzorgd met betrekking tot geprioriteerd  
 staatsburgerschap rechten.

 318 medische controles zijn uitgevoerd.

 14 meisjes hebben cursussen gevolgd over burgerschap, ondernemerschap en autonomie.

 7 meisjes kregen beroepstraining en vonden een baan op de formele arbeidsmarkt.

 Meerdere partnerschappen ten bate van psychologische rehabilitati e zijn verbeterd.

 Reorganisati e van het personeelsbeleid hebben de kwaliteit van de zorg sterk verbeterd. 

 Er zijn verbeteringen in de beveiliging van de opvang aangebracht na toenemende dreiging van   
 criminele groeperingen. Dit heeft  geresulteerd in een veiligere en comfortabelere omgeving voor de  
 kinderen. 

 De medewerkers van het opvanghuis ontvingen capaciteitstraining om zo de hoogste zorgkwaliteit te  
 kunnen garanderen. 

 De database van het opvanghuis is verbeterd en ge-update waardoor betere service kan worden   
 verleend. 

 De fi nanciële zelfredzaamheid van de services is verder verbeterd middels lokale fundraising,   
 partnership events en een groeiend businessnetwerk7.
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Emily
De 16-jarige Emily uit Fortaleza is bevrijd nadat zij slachtoffer werd van seksueel misbruik en verwaarlozing. 
Emily ging niet naar school, kreeg niet goed te eten en er was geen goede hygiëne. Emily ging vaak de straat 
op om voedsel te zoeken. Hier kreeg ze te maken met geweld en werd zij seksueel uitgebuit.  

Op dit moment werkt Emily als stagiaire bij een bank in de ochtend en in de middag gaat ze naar school. In de 
toekomst zou ze graag gaan studeren en werken, zodat ze haar familie financieel kan ondersteunen. 

2.3 INDIA

Er wordt aangenomen dat 1,2 miljoen minderjarige meisjes seksueel worden uitgebuit in India. Er zijn 
veel factoren die leiden tot seksuele uitbuiting van kinderen in India; armoede, gebrek aan onderwijs, 
maatschappelijke vooroordelen over vrouwen, straffeloosheid van daders, het kastenstelsel en zelfs religieuze 
rituelen behoren tot deze factoren. Kwetsbare meisjes met een slechte sociaaleconomische achtergrond 
worden vaak verkocht, gekidnapt of gelokt om seksueel uitgebuit te worden onder valse beloften van het 
huwelijk en goedbetaalde banen. Ze worden dagelijks verkracht, en lijden aan zwaar fysiek en psychologisch 
trauma.
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Net als in de andere landen zien we in India een shift  naar het gebruik van onlineapplicati es om slachtoff ers te 
ronselen en seksueel misbruik van minderjarigen te bewerkstelligen. 

Onze bevrijdingsteams zett en zich in om meisjes te bevrijden en de politi e te acti veren. Daarnaast bieden ze 
rehabilitati eservices (zoals counseling en vocati onal training) en zett en ze zich in om de straff eloosheid aan te 
pakken door de meisjes te ondersteunen in het voeren van rechtszaken tegen hun traffi  ckers. 

Resultaten 2019 

Resultaten rescue acti viteiten 

  64 succesvolle bevrijdingsacti es zijn uitgevoerd.

 426 opsporingsonderzoeken zijn uitgevoerd.

 95 slachtoff ers zijn bevrijd (60 minderjarig).

 74 survivors zijn ondersteund bij hun repatriati e en re-integrati e (21 minderjarig).

 113 daders zijn gearresteerd.

 Een man die zijn geld verdiende met het maken van verstopplekken waar bordeeleigenaren de   
 minderjarige slachtoff ers verstoppen wanneer er een inval is door de politi e is gevonden en   
 gearresteerd. 

 Na 10 jaar lobbyen heeft  het overheidsbestuur van Karnataka bekend gemaakt dat er geld vrij   
 gemaakt wordt voor survivors van seksuele uitbuiti ng om een opleiding te volgen. Dit geldt voor alle  
 universiteiten in Karnataka.
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 We hebben een eerste workshop gegeven over de opsporing en aanpak van seksuele uitbuiti ng van  
 kinderen die via onlinediensten gefaciliteerd wordt. Hier zal Free a Girl de komende jaren fors op   
 inzett en, onder meer door de oprichti ng van het Child Protecti on Research Center mogelijk te maken8.  

Resultaten Down to Zero
Free a Girl, Terre des Hommes, Plan Nederland, Defence for Children – ECPAT en ICCO Cooperati on bundelen 
hun specialisti sche kennis, krachten en ervaring om, samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
seksuele uitbuiti ng in elf landen in Azië en Lati jns-Amerika uit te bannen. Het vijfj arig programma is in januari 
2016 gestart.

 23 meisjes zijn bevrijd uit situati es van seksuele uitbuiti ng.

 8 jongens zijn onderschept op het grensgebied van India en Nepal en India en Bangladesh en zijn   
 beschermd tegen het potenti ële risico van uitbuiti ng.

 28 daders zijn gearresteerd.

 220 slachtoff ers van seksuele uitbuiti ng hebben ondersteuning in onderdak, gezondheidsdiensten,  
 educati eve diensten of rechtsbijstand gekregen.

 657 jongens en meisjes zijn getraind over seksuele uitbuiti ng van kinderen en hoe deze gevallen aan te  
 geven bij de politi e.

 666 jongens en meisjes zijn getraind over hoe leeft ijdsgenoten voor te lichten over seksuele uitbuiti ng  
 van kinderen.

 128 jongens en meisjes zijn opgeleid om te pleiten voor kinderrechten en bescherming tegen seksuele  
 uitbuiti ng van kinderen.

 815 leden van de gemeenschap (met kinderen die risico lopen tot seksuele uitbuiti ng) hebben   
 deelgenomen aan bewustmakingsacti viteiten.

 56 bijeenkomsten zijn georganiseerd met ambtenaren en politi e en justi ti e over beter beleid en   
 prakti jk met betrekking tot de aanpak van seksuele uitbuiti ng van kinderen. 

 700 politi efuncti onarissen zijn getraind over seksuele uitbuiti ng van kinderen.
 
 318 overheidsambtenaren zijn getraind over seksuele uitbuiti ng van kinderen.

 12 bedrijven zijn betrokken in de strijd tegen seksuele uitbuiti ng van kinderen. 

 190 medewerkers van bedrijven in de reis- en toerismebranche zijn getraind over seksuele uitbuiti ng  
 van kinderen en het tegengaan hiervan.

 7 eff ecti eve verwijzingsmechanismes zijn opgezet.

 15 kinderbescherming commissies zijn opgezet en ondersteund9.

8 India - Free a Girl India results 2019 & Report on December 2019 Delhi workshop Free A Girl (zie bijlage)
9 India - Narrati ve Report DtZ July - Dec 2019 fi nal version (zie bijlage)
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10   India - EEL Final Report 2018 -2020 (zie bijlage)

Resultaten Educate, Empower, Lead

 71 kinderen zijn ingeschreven op school.

 103 kinderen kregen informeel onderwijs.

 594 kinderen hebben studie coaching gehad.

 399 jongen vrouwen hebben een beroepstraining gehad.

 515 kinderen kregen een empowerment training over zelfvertrouwen, leiderschapskwaliteiten en het  
 belang van onderwijs. 

 284 survivors van seksuele uitbuiti ng ontvingen rehabilitati e services (zoals een veilig onderdak,   
 gezondheidszorg, juridische ondersteuning en traumacounseling)10. 
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School for Justice 
Free a Girl heeft de afgelopen jaren een grote rol gespeeld in de strijd tegen kinderprostitutie door
duizenden meisjes te bevrijden uit bordelen. Maar de handel in jonge meisjes blijft zeer lucratief,
omdat het rechtssysteem faalt in het bestraffen van de daders van commerciële seksuele uitbuiting.
Elke dag worden nieuwe meisjes verhandeld en verkocht aan bordelen voor prostitutie doeleinden. De
klanten, mensensmokkelaars, pooiers en de bordeeleigenaren worden nauwelijks vervolgd en
veroordeeld. Zo zijn in 2015 in slechts 55 zaken veroordelingen uitgesproken. Daarom startte 
Free a Girl het unieke instituut ‘School for Justice’ voor slachtoffers van kinderprostitutie om de cyclus van
straffeloosheid te kunnen doorbreken.

School for Justice is in 2017 officieel in Kolkata (India) gestart. Het programma bestaat uit een
vooropleiding en een vijf jaar durende rechtenstudie tot advocaat of openbaar aanklager. Met de
opleiding kunnen de studenten het rechtssysteem van binnenuit veranderen, aansturen op de
veroordeling van daders van commerciële seksuele uitbuiting en gerechtigheid eisen. Vanaf medio
2018 zijn er drie opleidingen aanvullend aangeboden: journalistiek, maatschappelijk werk en de
politieacademie om een nog grotere impact te hebben op het doorbreken van de cyclus van
straffeloosheid. 

Khajel
“Thuis dacht iedereen dat ik alleen maar huishoudelijke taken zou moeten leren en dat trouwen mijn 
uiteindelijke doel moest zijn. Ze vonden dat onderwijs niet belangrijk was voor een meisje. Ik weet nu dat 
onderwijs heel belangrijk is, zodat ik voor mijzelf kan zorgen. Ik ben degene die beslist over het leven dat ik wil 
leiden.”
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De andere component van de School for Justi ce is de bewustwordingscampagne. Met deze innovati eve
campagne wordt de Indiase samenleving bewust gemaakt over commerciële seksuele uitbuiti ng van
kinderen in hun land en de straff eloosheid hieromtrent. De studenten van School for Justi ce vervullen
een belangrijke rol in de campagne. Met hun persoonlijke verhalen openen zij het gesprek over
commerciële seksuele uitbuiti ng, een taboe in India. De doelstelling van de campagne is: ‘Break the
silence and mobilise society to rally behind the girls that have fallen victi m to this crime and to demand
justi ce’. Hiervoor volgen de studenten periodiek mediatrainingen, om hen te sterken ti jdens
(media)aandacht.

Alle studenten krijgen counseling, Engelse lessen en extra coaching in hun vakgebied. In hun vrije ti jd 
kunnen ze deelnemen aan lessen in zelfverdediging, dans en/of zingen en gaan ze op studiegerelateerde 
en recreati eve excursies en trips naar bijvoorbeeld een politi ebureau, een rechtbank, en een vakanti e naar 
Shanti niketan.

Resultaten School for Justi ce

 18 studenten hebben zich aangesloten bij de School for Justi ce India.

 6 studenten studeren rechten aan de universiteit.

 1 student is zich aan het voorbereiden op het ingangsexamen rechten aan de universiteit.

 7 studenten zitt en in de laatste fase van hun middelbare school en zijn zich aan het oriënteren op een  
 vervolgstudie.

 2 studenten studeren maatschappelijk werk.

 2 studenten bereiden zich voor op het toelati ngsexamen van de politi eacademie11.

Mother Teresa Memorial Award for Social Justi ce
Free a Girl heeft  de presti gieuze Mother Teresa Award gewonnen voor Social Justi ce in India voor 
haar werk in het algemeen en de School for Justi ce in het bijzonder. Deze prijs is eerder gewonnen 
door de Dalai Lama en Malala Yousafzai. Evelien Hölsken, oprichter en directeur van Free a Girl 
heeft  de prijs in Mumbai in ontvangst genomen samen met Sinaj, een van de studenten van de 
School for Justi ce. 

11   India - SFJ India Annual Report Jan to Dec 2019_FINAL v2 (zie bijlage)
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Vrouwen en kinderen in Nepal zijn kwetsbaar voor mensenhandel door armoede, analfabetisme, 
natuurrampen en patriarchale sociale normen. Het probleem van seksuele uitbuiting van kinderen neemt 
toe door vraag in het buitenland én binnenland en vaak worden de kinderen afhankelijk gemaakt van drugs 
en drank. Elk jaar worden 6.000-12.000 meisjes uit Nepal naar verschillende bestemmingen over de hele 
wereld gebracht, voornamelijk India en het Midden-Oosten voor verschillende vormen van dwangarbeid en 
commerciële seksuele uitbuiting. In Nepal mist de overheid beleidsimplementatie en slachtofferbescherming. 
De groeiende invloed van technologie is ook merkbaar; Internet en andere cyberruimten, met name sociale 
media, worden gebruikt als middel om slachtoffers te lokken en contact te leggen.  

2.4 NEPAL

Rana
“Ik ben een survivor en ik leid een betekenisvol leven! 

Ik was 15 jaar toen ik ten huwelijk werd gevraagd. Ik werd mishandeld door mijn schoonfamilie en mijn man. 
Ik werd seksueel uitgebuit door mijn man en hij dwong me om seks te hebben met zijn vrienden en zijn 
vrienden betaalden hem hiervoor. Ik mocht niet meer naar school. Ik werd zwanger en had een miskraam. 
Uiteindelijk kon ik scheiden toen ik 17 was en ik ben nu vastberaden om mijn rechtenstudie af te maken!”
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Resultaten 201912

Resultaten rescue acti viteiten

 274 jonge vrouwen (waarvan 34 minderjarig) zijn bevrijd en gerepatrieerd uit situati es van seksuele  
 uitbuiti ng en mensenhandel vanuit India, Kanchanpur en door invallen in Kathmandu en Pokhara.

 392 vrouwen zijn onderschept ti jdens het proces van mensenhandel (waarvan 105 minderjarig) op het  
 grensgebied van Nepal en India, en zijn beschermd tegen het risico van seksuele uitbuiti ng. Ook kregen  
 zij voorlichti ng over veilige migrati e.  

 21.932 voertuigen zijn geïnspecteerd op mogelijke slachtoff ers van mensenhandel.

 22.000 personen zijn bij de grens van India-Nepal voorzien van informati e over veilige migrati e.

Vaak worden survivors beschuldigd van wandaden in plaats van te worden gezien als slachtoff ers van 
uitbuiti ng. Vanwege bedreigingen van daders zijn slachtoff ers bang om zaken bij een rechtbank in te dienen. 
Het komt vaak voor dat gevallen van commerciële seksuele uitbuiti ng, mensenhandel of gevallen van geweld 
tegen vrouwen niet wordt ingediend vanwege een gebrek aan substanti eel bewijs. Terwijl het probleem 
in Nepal toe neemt en overal in zijn dimensies verandert, vraagt de realiteit van vandaag om een krachti g 
antwoord. 

12   Nepal - Final Narrati ve Report Child Protecti on Center July To Oct 2019 & Rescue Reports (zie bijlages)
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Resultaten aanpak straff eloosheid

 65 mensen zijn gearresteerd voor mensenhandel en seksuele uitbuiti ng.
 
 231 sessies zijn gehouden met de slachtoff ers voor het verkrijgen van juridische informati e over   
 kinderrechten en kinderprosti tuti e. 
 
 805 slachtoff ers kregen ondersteuning in hun rechtszaken (mensenhandel, huiselijk geweld en   
 verkrachti ng).
 
 59 zaken van mensenhandel zijn ingediend bij de rechtbank.
 
 2 personen veroordeeld voor mensenhandel.
 
 429 vermiste personen gevonden.

Resultaten rehabilitati e acti viteiten

 588 kinderen zijn opgevangen in het opvanghuis en ontvingen basisvoorzieningen, gezondheidszorg en  
 psychosociale steun (12 kinderen hiervan zijn onder de 4 jaar).
 
 11 kinderen zijn doorverwezen naar een ziekenhuis om de juiste medische zorg te krijgen, daarnaast  
 ontvingen 12 kinderen met HIV anti retrovirale therapie.
 
 237 kinderen ontvingen dagelijkse danslessen, 25 kinderen muzieklessen, 50 kinderen    
 zelfverdedigingslessen (4 kinderen gingen dit jaar voor de zwarte band!) en iedere avond was er voor  
 iedereen meditati e en muziektherapie. 
 
 674 kinderen en vrouwen ontvingen ti jdelijke opvang (en psychosociale, juridische en medische   
 ondersteuning) voordat ze werden herenigd met hun familie.
 
 1 jeugdclub is gerund door de kinderen zelf waar ze veel steun aan elkaar bieden en    
 leiderschapskwaliteiten oefenen.

Resultaten re-integrati e acti viteiten

 10 jonge vrouwen kregen beroepstrainingen gebaseerd op hun interesse, capaciteit en behoeft en  
 (hotelmanagement/horeca, schoonheidsspecialist, kleermakerswerk, smartphone reparati e).
 
 100 meisjes kregen non-formeel onderwijs. 
 
 58 meisjes zijn gere-integreerd (met hun families) en 1 meisje en 5 jongens zijn doorverwezen voor  
 langdurige zorg. 
 
 Met de gere-integreerde meisjes is na de re-integrati e 12 keer contact geweest om hun veiligheid en  
 welzijn te beoordelen.
 
 2 meisjes hebben na de beroepstraining en/of stage meteen een baan gevonden.
 
 24 ouders hebben een familie interacti e programma gevolgd om de re-integrati e te bevorderen.
 
 Op 8 locati es zijn informati eborden geplaatst om te informeren over mensenhandel en gender based  
 violence.
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 In 301 horecagelegenheden in de risicogebieden zijn informati eposters geplaatst voor bewustzijn van  
 uitbuiti ng van vrouwen en kinderen ti jdens monitoringsbezoeken.

 6 meeti ngs met de nati onale pers zijn georganiseerd met honderden deelnemers om hen te   
 informeren en bewust te maken over binnen- en buitenlandse mensenhandel en de re-integrati e van  
 slachtoff ers. 
 
 18 meeti ngs en trainingen zijn georganiseerd met NGO’s, Nepalese politi e, de rechterlijke macht en  
 lokale en nati onale overheden over het gezamenlijk bestrijden van mensenhandel en seksuele   
 uitbuiti ng.
 
 15 nati onale en internati onale dagen van acti visme tegen mensenhandel en seksuele uitbuiti ng van  
 kinderen zijn acti ef ingevuld. 

 300 survivors van mensenhandel en seksuele uitbuiti ng hebben op de Nati onale Conferenti e   
 van Survivors van Mensenhandel een podium gekregen ten overstaan van overheden, NGO’s, media en  
  maatschappelijke organisati es.
 
 Een nieuwe dieptebron is gebouwd bij de opvangtehuizen waarmee de meer dan 600 benefi cienten de  
 komende jaren elke dag van water kunnen worden voorzien.

Resultaten School for Justi ce Nepal
In 2019 zijn alweer 23 meisjes aangesloten bij de School for Justi ce Nepal. 20 van deze meisjes studeren 
in Kathmandu en 3 in Pokhara. Zie voor een toelichti ng op dit project de beschrijving in de paragraaf over 
projecten in India (2.3).

Resultaten Rescue and Shelter Pokhara
Ook in Nepal bevrijden we meisjes uit situati es van seksuele uitbuiti ng en we vangen hen op. Dit programma 
wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nati onale Postcode Loterij.

 37 jonge vrouwen bevrijd waarvan 26 minors middels 6 monitoring visits.

 46 vrouwen zijn onderschept ti jdens het proces van mensenhandel (waarvan 12 minderjarig) op het  
 grensgebied van Nepal en India, en zijn beschermd tegen het risico van seksuele uitbuiti ng. Ook kregen  
 zij voorlichti ng over veilige migrati e.  

 6 mensen zijn gearresteerd voor mensenhandel en seksuele uitbuiti ng.

 29 sessies zijn gehouden met slachtoff ers voor het verkrijgen van juridische informati e over   
 kinderrechten en kinderprosti tuti e. 

 2 zaken van mensenhandel zijn ingediend bij de rechtbank.

 29 kinderen zijn opgevangen in het opvanghuis en ontvingen basisvoorzieningen, gezondheidszorg en  
 psychosociale steun.

 20 jonge vrouwen kregen beroepstrainingen gebaseerd op hun interesse, capaciteit en behoeft en  
 (hotel management/horeca, schoonheidsspecialist).

 18 meisjes hebben na de beroepstraining en/of stage een baan gevonden13.

13   Nepal - Semi-annual report of pokhara shelter home.docx_FG_comment_4 Feb (zie bijlage)
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Resultaten Educate, Empower, Lead

 118 meisjes hebben meegedaan aan empowerment workshops over traffi  cking, seksuele uitbuiti ng en  
 het belang van scholing.  

 49 survivors kregen onderwijs en alle benodigde spullen voor school. 14 meisjes hebben daarnaast  
 extra lessen gekregen. 

 15 meisjes kregen computertraining op de daarvoor aangeschaft e computers wat een groot verschil  
 maakt qua kansen op een baan.

 454 kinderen uit high-risk gemeenschappen hebben meegedaan aan een orientati eprogramma over  
 mensenhandel en het belang van onderwijs. Door dit programma zijn 18 kinderen weer naar school  
 gegaan. 
 
 30.000 Informati e, Onderwijs en Communicati e folders en twee informati eve short movies ter   
 preventi e van seksuele uitbuiti ng van kinderen zijn ontwikkeld en klaar om in 2020 te worden ingezet14.  

Resultaten Sociale onderneming
De lunchroom Maiti  Café is een sociale onderneming die in succesvolle samenwerking met het bedrijfsleven 
in 2019 haar deuren heeft  geopend. Het is een informati ecentrum en beroepstrainingscentrum voor 
survivors van seksuele uitbuiti ng en een zichtbaar baken van hoop op een goede toekomst voor survivors. De 
deelnemers van de Nati onale Postcode Loterij maken deze sociale onderneming mogelijk.

 13 survivors hebben een beroepstraining gevolgd bij Maiti  Café.

 10 survivors hebben momenteel een baan bij de lunchroom.

 Er is veel media aandacht geweest in en buiten Nepal voor dit project en daarmee de problemati ek en  
 dit vernieuwende model voor re-integrati e.

 Er zijn nieuwe partnerschappen gestart met het bedrijfsleven voor verdere verduurzaming van het  
 project. 

 Duizenden gasten zijn bewuster gemaakt van de problemati ek ti jdens hun bezoek aan de lunchroom.

14   Nepal - EEL_Progress Report_2019 (zie bijlage)
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2.5 THAILAND

Thailand is een herkomst-, doorvoer- en bestemmingsland voor kinderen die verhandeld worden met het oog 
op seksuele uitbuiti ng. Hoewel het exacte aantal minderjarige slachtoff ers in Thailand onbekend is, werd in 
2007 geschat dat er maar liefst 60.000 kinderen seksueel werden uitgebuit. 

Een belangrijke trend die het werk van onze projectpartner beïnvloedt in Thailand is het sti jgende aantal 
zaken waarin social media en chatdiensten (zoals Facebook en Line) gebruikt worden door mensenhandelaren 
om kinderen te ronselen en klanten met de kinderen in contact te brengen. Het misbruik vindt vervolgens 
plaats in hotels en privékamers. Als gevolg hiervan worden er steeds minder kinderen gevonden en bevrijd 
uit karaoketenten en massagesalons. Om deze reden zijn we onze manier van werken aan het aanpassen voor 
bevrijdingen en trainen we onze partners in het doen van online onderzoek. 

De leeft ijd van de Thaise meisjes die bevrijd worden lijkt gemiddeld jonger te zijn (soms zelfs vanaf 12 jaar) en 
traffi  ckers ronselen kinderen steeds vaker via scholen. De meeste Thaise slachtoff ers van seksuele uitbuiti ng 
komen uit gebroken gezinnen of hun moeders werken zelf in de seksindustrie. Deze meisjes hebben ernsti ge 
mentale problemen al voordat ze slachtoff er van seksuele uitbuiti ng worden.
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Resultaten 2019

Resultaten Down to Zero

 26 minderjarige meisjes zijn bevrijd in 2019 en 44 (jonge) vrouwen.

 8 daders zijn gearresteerd.

 135 slachtoff ers van seksuele uitbuiti ng ontvingen ondersteuning in onderdak, gezondheidsdiensten,  
 educati eve diensten of rechtsbijstand.

 34 leden van gemeenschappen waar veel slachtoff ers vandaan komen zijn getraind als “watch dogs”, zij  
 maken een melding bij onze partner als ze vermoedens hebben van seksuele uitbuiti ng of   
 kinderhandel. 

 Onze partnerorganisati e is door Facebook gevraagd om trusted safety partner te worden. Dit houdt in  
 dat als zij een zaak hebben waarbij Facebook gebruikt wordt/is om contact te leggen    
 met de slachtoff ers, zij dit direct kunnen melden bij Facebook en er acti e ondernomen wordt15. 

Resultaten beroepstraject
Er is in Thailand een beroepstraject ontwikkeld middels een sociaal uitzendbureau en een netwerk van NGOs, 
overheden, onderwijsinstellingen en een betrouwbaar businessnetwerk zodat meisjes na seksuele uitbuiti ng 
een baan kunnen vinden en economisch onafh ankelijk zijn. Dit programma is mogelijk gemaakt door de 
deelnemers van de Nati onale Postcode Loterij.

 91 meisjes uit Thailand en Laos hebben beroepsoriëntati e en uitleg gekregen.

 Alweer 60 meisjes uit Thailand en Laos hebben dit jaar onderwijs, beroepstraining een baan en of  
 beiden gekregen.

 2 Beroepscatalogi zijn ontwikkeld voor de baan oriëntati e en voor vacatures voor de survivors, 1   
 catalogus voor Thailand en 1 voor Laos.

 19 NGO’s in Thailand zijn gaan samenwerken om nog betere resultaten te kunnen realiseren op het  
 gebied van economische re-integrati e. 

 45 bedrijven zijn nu onderdeel van het netwerk en stellen zich open voor professionele    
 beroepstrainingen, stages en/of banen voor de survivors.

De Thaise overheid is zeer geïnteresseerd en werkt mee om dit traject tot een succes te maken. De 
beroepsoriëntati e wordt gedaan in 5 overheids opvangtehuizen en in de 2 beroep coördinati ecentra. Er is veel 
interesse vanuit universiteiten, scholen en de overheid om mee te doen in dit project.

15   Thailand - Narrati ve Report DtZ July - Dec 2019 fi nal version (zie bijlage)
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2.6 LAOS

Bia
Bia komt uit het armste gebied van Thailand en werd slachtoffer van seksuele uitbuiting op 15-jarige leeftijd. 
Ze komt uit een gebroken gezin en was verlaten door haar ouders. Toen ze bij onze partnerorganisatie kwam 
had ze weinig zelfvertrouwen en had ze trauma’s. Ze dacht dat ze geen toekomst meer had. Na counseling en 
kunst therapie ging het langzaamaan beter en wilde ze nieuwe dingen leren. Ze volgt beroepstrainingen, leert 
Engels en heeft weer toekomstperspectief: ze wil graag een bakkerij openen of verpleegkundige worden. 

Free a Girl bevrijd al jaren Laotiaanse meisjes in Thailand. We zien dat er steeds minder minderjarige 
slachtoffers uit Laos naar Thailand verhandeld worden, maar dat het aantal slachtoffers in Laos zelf groeit. 
Dit komt onder andere door een groeiend toerisme vanuit China in Laos en het aangescherpte beleid van de 
Thaise overheid om cross-border trafficking te bestrijden (een zero-tolerance beleid) en arbeid door illegale 
migranten strenger te bestraffen (met hoge boetes voor bedrijven die illegale migranten in dienst hebben). 
Naast toerisme vanuit China gaan ook sekstoeristen vanuit Engeland, Australië en de Verenigde Staten naar 
Laos waar ze kinderen misbruiken. 
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Laoti aanse kinderen worden nu dus vaker in Laos zelf seksueel uitgebuit. Op het platt eland in Laos heerst veel 
armoede. Kinderen worden onder valse voorwendselen naar de stad gelokt, waar ze in situati es van seksuele 
uitbuiti ng terecht komen. 

Resultaten 2019

Resultaten AFAS FOUNDATION
Dankzij de AFAS Foundati on is Free a Girl nu ook acti ef in Laos. Het programma loopt van oktober 2019 tot 
en met september 2022. In het eerste kwartaal van de projectperiode (oktober t/m december 2019) zijn er al 
mooie resultaten bereikt. 

 In Laos is het bevrijdingsteam opgezet en door onze Thaise partnerorganisati e getraind op het gebied  
 van bewijs en data verzamelen, management, en natuurlijk onderzoek en bevrijdingsacti es. Het   
 Laoti aanse team is met onze Thaise partner mee geweest ti jdens bevrijdingsacti es om van dit ervaren  
 team te leren. 

 62 entertainment locati es zijn bezocht in Vienti ane om de mogelijke locati es van seksuele uitbuiti ng  
 in kaart te brengen. 7 locati es zijn vervolgens grondiger onderzocht. In deze karaoke bars, hotels en  
 resorts worden minderjarige meisjes seksueel uitgebuit. 

 7 Laoti aanse survivors zijn bevrijd uit situati es van seksuele uitbuiti ng.
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 Er is een overeenkomst getekend met een organisati e van advocaten in Laos (LDP) om survivors en hun  
 families juridische ondersteuning te kunnen bieden. 

 11 Laoti aanse survivors deden mee aan een beroepstraining. 

 14 survivors zijn bezocht in hun gemeenschappen in de provincie Vienti ane om te voorkomen dat  
 ze (opnieuw) in situati es van seksuele uitbuiti ng terecht komen. Samen met hen is er georiënteerd  
 op de verschillende beroepsopleidingen en baankansen om een leven zonder uitbuiti ng tegemoet  
 te gaan. Daarbij heeft  onze partner kunnen voorkomen dat er 2 meisjes in situati es van seksuele   
 uitbuiti ng terecht zouden komen. Deze meisjes stonden op het punt om verhandeld te worden.   
 Doordat ze op ti jd bezocht zijn en voorlichti ng hebben ontvangen is dit gelukkig voorkomen16.

Nati onale Postcode Loterij
In 2017 heeft  Free a Girl een bedrag van 1 miljoen ontvangen van de Nati onale Postcode Loterij, 
voor een periode van 3 jaar. Dankzij die steun konden wij honderden meisjes bevrijden, onderwijs 
bieden en economisch zelfstandig helpen worden in Nepal, India, Bangladesh en Thailand.
 
De projecten die worden gesteund door de Nati onale Postcode Loterij representeren de 
resultaatgerichte, duurzame en innovati eve werkwijze die Free a Girl onderscheidt in de strijd 
tegen seksuele uitbuiti ng van kinderen. Dankzij de deelnemers van de Nati onale Postcode Loterij 
kon Free a Girl in 2019 deze strijd in nauwe samenwerking met haar partners onverminderd 
voortzett en. 

Bevrijdingen 
Met behulp van de Nati onale Postcode Loterij zijn in 2019 drie projecten uitgevoerd gericht op 
identi fi cati e, bevrijding en opvang van slachtoff ers van mensenhandel in Nepal en Bangladesh. 
In 2019 zijn hierdoor in totaal 89 jonge slachtoff ers van mensenhandel en seksuele uitbuiti ng 
bevrijd. 

Educate, Empower, Lead
Het 3-jarige programma Educate, Empower, Lead is een samenwerking tussen Malala Fonds 
en Free a Girl met fi nanciële steun van de Nati onale Postcode Loterij. Het heeft  tot doel 
‘empowerment’ te creëren bij meisjes die risico lopen op, of slachtoff er zijn van commerciële 
seksuele uitbuiti ng in Bangladesh, India en Nepal. In 2019 is het programma uitgevoerd in Nepal, 
Bangladesh en India en heeft  ti enduizenden meisjes bereikt met bewustwording, buitenschoolse 
coaching en vergoeding van onderwijskosten en schoolspullen. 

Re-integrati e 
Economische onafh ankelijkheid is voor veel survivors een voorwaarde voor echte vrijheid. 
In 2019 zijn twee nieuw ontwikkelde projecten gestart. In Thailand en Nepal zijn volledige 
werkgelegenheidstrajecten in samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkeld en/of versterkt op 
basis van de lokale behoeft e en context. Door de samenwerking met het bedrijfsleven in alle drie 
de projecten zijn de experti se en krachten gebundeld van de sociale én economische specialisten. 
Hiermee wordt op effi  ciëntere en duurzamere wijze het doel van economische re-integrati e 
bereikt. 

16   Laos - 1st October to 31 December 2019 Update report for the protecti on project in Laos (zie bijlage)
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Thailand
In Thailand was voor survivors een vergaande reorganisatie van het re-integratie traject nodig. 
Zorgen dat de meisjes een baan konden vinden en financieel onafhankelijk konden zijn bleek 
cruciaal maar tegelijkertijd vrijwel niet mogelijk. 

Door in de afgelopen jaren een heel nieuw model te ontwikkelen in samenwerking met 
overheden, het bedrijfsleven en NGO’s waarbij rekening werd gehouden met alle belangen is 
er een ‘sociaal uitzendbureau’ gecreëerd. In dit systeem hebben alle partijen baat bij het goed 
functioneren van de processen. 

Het opent voor de kwetsbare groep jonge vrouwen de deur naar een vrije en onafhankelijke 
toekomst. De resultaten mogen er al zijn en vallen ook anderen op. Zo zijn de Thaise overheid en 
andere partijen zeer geïnteresseerd in dit nieuwe model voor re-integratie. 

Nepal
In het hart van Kathmandu opende in 2019 Maiti Café haar deuren. ‘Fill your belly, Nourish your 
soul’ luidt de slogan van deze sociale onderneming. De onderneming is een duurzame oplossing 
voor de behoefte aan stapsgewijze en veilige economische re-integratie en is ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met het bedrijfsleven. Op deze plek kunnen survivors door stage en een eerste 
baan dan ook belangrijke stappen zetten naar echte onafhankelijkheid. Tegelijkertijd hebben ze 
op deze plek de juiste support om zich heen wanneer deze nodig is. Deze cruciale tussenstap naar 
echte vrijheid heeft al prachtige resultaten opgeleverd in 2019 en Maiti Café kan dit hopelijk als 
succesvolle onderneming blijven doen voor vele survivors in de komende jaren.  
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Speciaal rapporteur Verenigde Naties
In januari 2019 was Free a Girl op uitnodiging aanwezig bij de VN expertconsultatie over 
sociale inclusie van slachtoffers van trafficking in Addis Ababa, georganiseerd door de VN 
Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Ms Maria Grazia 
Giammarinaro, voor haar rapport aan de Human Rights Council. Onze School for Justice wordt 
expliciet genoemd in dit rapport als innovatief model (p.16)17: 

“As an innovative model of social inclusion, the Special Rapporteur has been impressed by 
the work carried out by the Free a Girl NGO, in the context of the School for Justice project 
implemented in India and Nepal. 

In India, the project is carried out together with its partner Sanlaap, and in Nepal with its partner 
Sasane. The project provides survivors of trafficking for sexual exploitation with courses in the 
fields of law, social work, police work and journalism, with a view to training them to become 
public prosecutors and lawyers and to work in other related professions. Around 15 students 
have enrolled in the first two Schools for Justice operating in the two countries, and the NGO now 
aspires to open more schools. 

This unique project empowers beneficiaries professionally and gives them the opportunity to play 
a significant role in fighting impunity […] Projects of this kind should be replicated on a larger scale 
and more funds should be invested into providing scholarships for university, as not all survivors 
wish to be employed after being trafficked but would rather invest in their formal education, 
especially in cases where they were compelled to abandon school as a result of being trafficked 
and were never given the chance to complete their studies afterwards.”

17   United Nations General Assembly (23-04-2019), Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and 
children. A/HRC/41/46. (Zie bijlage)
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3. HET VERGROTEN VAN BEWUSTWORDING

3.1 Doelgroep
Onze communicatiedoelgroep is iedere Nederlander die zich het lot aantrekt van vermiste meisjes en hun 
radeloze ouders. Een sub-communicatiedoelgroep zijn moeders van 30 tot 55 jaar. Deze groep is nog steeds de 
grootste groep uit ons donateurenbestand. Daarnaast hebben we de doelgroepen grote gevers en de zakelijke 
markt. Door de volgers van onze oprichters en ambassadeurs op social media en daarmee onze zichtbaarheid 
op deze kanalen hebben we onze doelgroepen uitgebreid met bewuste jongeren van 15 tot 25 jaar.

3.2 Allianties

3.2.1 Down to Zero
Samen met de organisaties Terre des Hommes, Defence for Children/ECPAT, ICCO en Plan International 
Nederland is Free a Girl onderdeel van 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. In 2019 zijn de social 
mediakanalen van alle ngo’s ingezet om onze achterban te informeren over Down to Zero. Er zijn verschillende 
online en offline uitingen gecreëerd om het Nederlandse publiek te informeren over de alliantie en aanpak. 
Zo zijn er verschillende content reizen georganiseerd door de vijf ngo’s. De foto’s van deze reizen zijn verwerkt 
in de foto expositie genaamd ‘This is Me’. De foto expositie gaf bezoekers de mogelijkheid om van dichtbij 
de ernst van de situatie te kunnen zien. De foto expositie was te zien bij De Hallen in Amsterdam en bij 
het WTC in Rotterdam. Verhalen en foto’s van de reizen zijn daarnaast verwerkt in een online en offline-
publicatiesamenwerking met magazine VROUW (Telegraaf), de samenwerking zal in 2020 doorlopen. Free 
a Girl heeft de projecten in India bezocht en hierover een artikel geschreven. Het artikel ‘Kinderen van de 
rekening’ is toegevoegd als bijlage.  

3.2.2 Don’t Look Away
Free a Girl voert sinds 2015 jaarlijks campagne met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationale Politie, 
Koninklijke Marechaussee, Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, 
ANVR, TUI Nederland, Defence for Children – ECPAT, Terre des Hommes, Plan International Nederland om 
Nederlanders informatie te geven over kindersekstoerisme en hoe vermoedens kunnen worden gemeld. Het 
doel is om het aantal meldingen van kindersekstoerisme en de kwaliteit ervan te verhogen, zodat we kunnen 
bijdragen aan het opsporingsonderzoek en strafvervolging. Door middel van de ‘Don’t Look Away’ campagne 
wordt het Nederlands publiek opgeroepen om bij het vermoeden van seksuele uitbuiting van minderjarigen 
op een vakantiebestemming zo gedetailleerd mogelijk te melden via www.meldkindersekstoerisme.nl. 

Elke zomerperiode besteden alle partners aandacht aan het meldpunt via social media. Alle meldingen die via 
het meldpunt binnenkomen, worden na beoordeling door Defence for Children–ECPAT doorgestuurd aan de 
politie.

3.3 Online communicatie en Free Publicity
Free a Girl genereert veel media-aandacht door campagnevoering, acties, evenementen, artikelen en de inzet 
van ambassadeurs. De PR zorgt voor een actieve mediawaarde die in samenwerking met Clipit maandelijks 
wordt gemonitord. Clipit houdt een oog op de balans in de communicatie- en mediastrategie van de 
organisatie in samenhang met actuele trends, omgevingsfactoren en ontwikkelingen.

3.3.1 Ambassadeurs 2019
Onze ambassadeurs zijn bekende Nederlanders met een groot online en/of offline bereik en een hoge 
attentiewaarde in de media. Anna-Alicia Sklias, Belle Perez, Gwen van Poorten, John Ewbank, Jojanneke van 
den Berge, Monica Geuze, Niels Geusebroek, Thomas Berge, Tim Hofman, Wesley Sneijder en Wimmy Hu zijn 
ambassadeur. 

Zij zetten zich op vrijwillige basis in voor de stichting en genereren aandacht voor de schrijnende situatie van 
mensenhandel en gedwongen prostitutie. Zij verschijnen regelmatig in de media en spelen een belangrijke rol 
bij acties en evenementen van Free a Girl. Ook besteden zij aandacht aan ons werk via hun eigen website en 
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social mediakanalen. Ze zetten zich in door het delen van acties en campagnes via hun eigen kanalen, door het 
geven van interviews en het deelnemen aan fondsenwervende activiteiten.

3.3.2 Mediawaarde 2019
Volgens Clipit, hebben we in 2019 in totaal voor € 1.692.606 aan mediawaarde gegenereerd.  Dit betreft zowel 
de online als offlinekanalen, waarbij Free a Girl in 7.377 berichten is genoemd, dat een publiek ter grote van 
157.696.933 mensen heeft kunnen bereiken18. 

3.3.3 Website
De website freeagirl.nl geeft informatie over de organisatiestructuur, projecten en is gericht op 
fondsenwerving. In 2020 zal Free a Girl een nieuwe website lanceren waarvoor in 2019 de meeste 
inspanningen zijn verricht. De website wordt vernieuwd, omdat het niet voldoende uitstraling geeft van 
onze organisatie. Hiernaast functioneert de website niet meer naar behoren simpelweg door veroudering. 
Actiegericht, resultaatgericht, effectief, transparant en onderscheidend zijn onze kernwaardes. Dit is de 
omschrijving van de nieuwe website. Wij vinden het belangrijk dat de website een weerspiegeling is van ons 
als organisatie.  

3.3.4 Social Media
Als onderdeel van de communicatiestrategie is Free a Girl actief op de volgende social mediakanalen: 
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en YouTube. We creëren bewustwording over de problematiek. Dit 
doen we o.a. door verhalen van slachtoffers te delen. We gebruiken onze kanalen ook t.b.v. fondsenwerving 
of om sponsoren te bedanken. Exposure is vaak gewenst en wordt soms in ruil aangeboden voor sponsoring. 
Free a Girl heeft een krachtige naamsbekendheid en imago. Via social media delen we ook campagnes, acties 
en evenementen. In 2019 hebben we een huisstijl gecreëerd voor onze posts om nog meer kracht te geven 
aan het merk dat we hebben opgebouwd.  

Kanaal Volgers Volgers Groei

2019 2018

Facebook 11.375 10.100 13%

Twitter 4512 4.400 3%

YouTube 662 500 32%

LinkedIn 1.960 1.400 40%

Instagram 11.100 6.000 85%

Totaal 29.609 22.400 32%

18    Clipit Media Monitoring 01-01-2019 t/m 31-12-2019 – Statistieken Free a Girl (zie bijlage). 

3.4 Communicatie met belanghebbenden

Free a Girl vindt het belangrijk om haar sponsoren en andere belanghebbenden transparantie te bieden in de 
bestedingen en resultaten van de stichting. De belanghebbenden zijn naast alle sponsoren en donateurs, de 
medewerkers, de Raad van Toezicht (RvT), vrijwilligers, partnerorganisaties in Nederland en in het buitenland, 
alliantiepartners, pers, vrijwilligers en het Nederlandse publiek. De belangrijkste beneficianten zijn kinderen 
die seksueel worden uitgebuit of kinderen die een hoog risico lopen op seksuele uitbuiting. 
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3.4.1 Donateurs
Door middel van de website en de inzet van social media blijven bestaande donateurs aangesloten bij de 
stichting. 

3.4.2 Business partners 
Een business partner doneert maandelijks een bedrag aan Free a Girl dat gericht is op één van de thema’s 
dat bijdraagt in de strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen. Naast business partner kunnen bedrijven 
ook kiezen voor een samenwerking op maat. Free a Girl informeert business partners een of twee keer 
per jaar met een rapportage. Hiernaast maakt Free a Girl verbinding met en tussen business partners door 
evenementen te organiseren. 

3.4.3 Stichtingen en vermogensfondsen
Free a Girl informeert stichtingen en vermogendsfondsen twee keer per jaar met een tussen rapportage en 
eindrapportage over betreffend project. Hiernaast maken wij gemiddeld twee keer per jaar een persoonlijke 
afspraak aan onze donoren ten behoeve van relatiebeheer en om de voortgang van een project mondeling toe 
te lichten. 

3.4.4 Alliantiepartners
Free a Girl heeft een aantal strategische alliantiepartners waarmee een gestructureerd samenwerkingsverband 
bestaat. Deze samenwerking is gebaseerd op een gemeenschappelijk doel en komt direct of indirect ten goede 
aan partners of doelgroepen in landen waar de partners werkzaam zijn. 

De huidige strategische partners zijn: Terre des Hommes, Defence for Children/ECPAT, ICCO en Plan 
International Nederland.  

3.4.5 Ambassadeurs
Free a Girl heeft ambassadeurs die zich meerdere keren per jaar inzetten om aandacht te vragen voor de 
problematiek van seksuele uitbuiting van kinderen en om fondsen te werven. Zij zijn heel belangrijk voor de 
stichting, omdat zij vrijwillig aandacht genereren en onze missie nationaal en internationaal uitdragen. De 
ambassadeurs worden actief op de hoogte gehouden van de veranderingen, events en ontwikkelingen binnen 
Free a Girl middels projectreizen en persoonlijke meetings een tot twee keer per jaar. 

3.4.6 Regio ambassadeurs
Ze voeren vrijwillig campagne voor de stichting en verhogen bewustwording voor de problematiek in hun 
regio. Ze spelen een sleutelrol in het belangrijkste jaarlijkse fondsenwervingsevenement Lock me Up – Free a 
Girl.

3.4.7 Medewerkers 
Met alle werknemers worden beoordelingsgespreken en functioneringsgesprekken gehouden. Voor vaste 
medewerkers is er ruimte voor trainingen en opleidingen indien zij hier behoefte aan hebben. 

3.4.8 Partnerorganisaties 
Free a Girl werkt aan het bestrijden van seksuele uitbuiting van kinderen met lokale organisaties, die de 
cultuur en het land in kwestie het beste kennen en daardoor kunnen inschatten hoe er verandering teweeg 
kan worden gebracht. Deze organisaties staan in direct contact met de kinderen en hebben een lokaal netwerk 
om bevrijdingen, opvang, medische zorg, onderwijs, beroepsopleidingen, traumaverwerking en re-integratie 
van de slachtoffers te realiseren. 

Daarnaast werken de partnerorganisaties samen met politie en justitie om mensenhandelaren en pooiers 
op te pakken en veroordeeld te krijgen. Naast financiële steun deelt Free a Girl kennis en ervaring om de 
samenwerkingen te blijven voeden, optimaliseren en uitbreiden. 

De partners worden nauwkeurig geselecteerd op basis van de selectiecriteria die door Free a Girl zijn 
opgesteld.
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3.4.9 Integriteit en klachtenprocedure 
Free a Girl hecht waarde aan het onderhouden van goede contacten met haar donateurs, sponsors en overige 
relati es. Daarbij hoort het correct en ti jdig afh andelen van klachten en suggesti es die we zeer serieus nemen. 
Wij beschouwen een klacht als een signaal waarmee we ons functi oneren kunnen verbeteren. Indien nodig 
nemen wij maatregelen ter verbetering van onze dienstverlening.

Free a Girl hanteert een strikt integriteitsbeleid, zowel voor de leden van de raad van toezicht, haar 
medewerkers, partners en andere personen die zijn aangewezen, zoals ingehuurde derden, en bezoekers 
van projecten. Onderdeel van dit beleid zijn een gedragscode, een beleid ter bescherming van kinderen 
en jongeren, een anti -fraude en corrupti ebeleid, een klokkenluidersbeleid en een sancti ebeleid. Deze 
beleidsstukken zijn op de website van Free a Girl te vinden en vast onderdeel van alle contracten die 
Free a Girl afsluit.

In 2019 is er één anonieme melding geweest van fraude bij een partnerorganisati e. De melding is uitvoerig 
onderzocht, maar hieruit is geen bewijs voortgekomen van de aanti jgingen. De samenwerking met de 
partnerorganisati e is voortgezet.

3.5 Bijzondere momenten 

3.5.1 Fight as if she was you own 
Met een sociaal experiment brachten Free a Girl en DDB Unlimited een ver van je bed show heel erg 
dichtbij. Een Digital Out-of-Home scherm met een jong meisje zitt end op een bed in een bordeel in India is 
het uitgangspunt. Dit keer is er echter geen anoniem meisje te zien, maar wordt haar gezicht middels Face 
Swap vervangen door dat van passerende jonge meisjes – dochters die samen met hun moeder, vader of 
grootouders langslopen. Daarbij de boodschap “Fight child prosti tuti on as if she was your own”.
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4. FONDSENWERVENDE ACTIVITEITEN

3.5.2 Strijden tegen kinderprosti tuti e in Laos en Thailand
Free a Girl reisde samen met Gwen van Poorten, presentatrice en ambassadeur van Free a Girl, naar Laos en 
Thailand om onze projecten te bezoeken. “Het was soms zo verschrikkelijk om de situati e te zien en moeilijk 
om over te praten, maar we mogen onze ogen er niet voor sluiten.” Gwen maakte onder meer een indringend 
vlog ti jdens haar reis.

Onze fondsenwervende doelstelling voor 2019 is behaald door inkomsten van parti culieren en bedrijven, de 
acti e Lock me Up - Free a Girl, steun van de Nati onale Postcodeloterij, subsidie van de overheid, steun van 
instellingen en sti chti ngen en internati onale fondsenwerving. 

4. 1 Baten van Parti culieren 
We werven niet acti ef vaste parti culiere donateurs conform de strategie die al sinds de oprichti ng onveranderd 
is. De inkomsten uit de parti culiere markt sti jgen ieder jaar licht, doordat Free a Girl meer nieuwe donati es 
aantrekt dan verliest.

4.2 Bedrijven 
De inkomsten uit bedrijven zijn wederom gestegen, alleen niet zoveel als gehoopt en begroot. Dit doordat een 
grote sponsor zich noodgedwongen teruggetrokken heeft . In 2019  hebben we een nieuw concept gelanceerd 
met als doel structurele inkomsten generen: het business partnerschap. Een business partner doneert 
maandelijks een vast bedrag aan Free a Girl. Bedrijven kunnen naast het business partnerschap ook nog alti jd 
kiezen voor een samenwerking op maat.
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Het hokje staat symbool voor de gevangenschap van kinderen die dagelijks worden gedwongen om hun 
lichaam te verkopen. Tijdens de opsluiti ng kunnen deelnemers onbeperkt water drinken, iedere twee uur 5 
minuten pauze nemen en krijgen zij halverwege de dag één kommetje witt e rijst. Deelnemers geven 12 uur 
hun eigen vrijheid op en werven minimaal € 2.500 aan sponsorgeld voor deze uitdaging om kinderprosti tuti e 
te bestrijden. Gezamenlijk hebben alle Freedom Fighters meer dan € 700.000 opgehaald.

4.4 Loterij Organisati es
In 2019 is er vanuit de subsidie van de Nati onale Postcode Loterij een bedrag van bijna € 320.000 vrijgemaakt 
van de eerder ontvangen subsidie van 1 miljoen Euro in 2017 voor onderwijsprojecten, re-integrati eprojecten 
en bevrijdingsacti es. In september 2019 is er een nieuwe aanvraag ingediend. In maart 2020 hebben we een 
nieuwe eenmalige bijdrage van 1 miljoen van de Nati onale Postcode Loterij ontvangen voor de bestrijding van 
kinderprosti tuti e. 

4.5 Subsidie van Overheden
In 2019 kreeg Free a Girl subsidie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor haar aandeel in het Down te 
Zero programma. Dit programma loopt tot 2020. In 2019 is het amendement Voordewind aangenomen door 
de Tweede Kamer om de strijd tegen kinderprosti tuti e te intensiveren. Het amendement beoogt 27 miljoen 
vrij te maken voor organisati es die strijden tegen seksuele uitbuiti ng van kinderen. In 2020 zal Free a Girl 
samen met de huidige coaliti epartners een subsidieaanvraag indienen voor 2021-2025. 

4.3 Lock me Up – Free a Girl
Op 13 mei 2019 vond de offi  ciële aft rap van de jaarlijkse acti e Lock me Up – Free a Girl plaats bij The Red Sun 
in Blaricum. Tijdens het exclusieve benefi et werd op de eerste acti edag al een recordopbrengst opgehaald van 
€ 507.934,-.

Tijdens de 9e editi e van de acti e van 13 mei t/m 19 mei 2019 zijn meer dan 700 deelnemers door heel 
Nederland met Free a Girl de strijd aangegaan tegen kinderprosti tuti e. 300 van de 700 deelnemers hebben 
zich 12 uur laten opsluiten in een hokje van 1 bij 2 meter op 30 locati es verspreid door heel Nederland. Vele 
restaurants steunen de acti e door hokjes te plaatsen, maar ook bedrijven, zoals bijvoorbeeld ABN AMRO 
hebben zich keihard ingezet om zoveel mogelijk geld op te halen. 
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4.6 Instellingen en Sti chti ngen
In 2019 hebben we van vele instellingen en sti chti ngen een bijdrage mogen ontvangen. Een aantal wenst 
anoniem blijven. Grote instellingen en sti chti ngen waren de Tony Robbins Foundati on, Soropti misten en de 
AFAS Foundati on. 

Soropti misten
Soropti misten zijn zusters, Sorores, die het beste, opti mum, nastreven. Als grootste internati onale 
serviceorganisati e van vrouwelijke professionals zet Soropti mist Internati onal zich wereldwijd in voor de 
bevordering van mensenrechten en de positi everbetering van vrouwen en meisjes. Hun acti viteiten staan 
in het teken van Acti on (In Beweging), Awareness (Bewustwording) en Advocacy (Belangenbeharti ging). De 
Soropti misten steunen meerdere jaren de School for Justi ce. 

AFAS Foundati on
De AFAS Foundati on inspireert en doet. Het inspireert jou om beter te doen. Daar waar jij kansen ziet om het 
beter te doen dan nu gebeurt. Alti jd met grote gevolgen. Omdat het heel veel mensen helpt. Of juist omdat 
het heel veel mensen inspireert om te veranderen. 

Free a Girl is acti ef in Thailand sinds haar oprichti ng en heeft  hier bevrijdingsteams die samen met de lokale 
politi e meisjes uit situati es van seksuele uitbuiti ng bevrijden. Veel van deze meisjes zijn verhandeld vanuit 
Laos. Dit is de afgelopen jaren toegenomen. De leeft ijd van de meisjes wordt ook jonger, omdat maagden 
veel opleveren. Ondanks de toenemende problemati ek is er geen andere organisati e acti ef die de meisjes 
bevrijden. De AFAS foundati on en Free a Girl startt en in 2019 het ‘Pioneer programma tegen seksuele 
uitbuiti ng in Laos’ om hier verandering in te brengen. Free a Girl pakt met haar Thaise partner het probleem 
aan door middel van bevrijdingsacti es, het aanpakken van straff eloosheid, lobby en advocacy, preventi e 
en scholing en beroepstraining. Dit programma wordt mogelijk gemaakt door de AFAS Foundati on in een 
strategische partnerschap met Free a Girl.
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5. DOORKIJK

Belangrijkste partners in 2019

4.7 Internati onale fondsenwerving
In 2019 is Free a Girl verder gegaan met het vergroten van de mogelijkheden voor internati onale 
fondsenwerving. Aan de oprichti ng van Free a Girl India wordt nog alti jd gewerkt. In de Verenigde Staten is een 
zelfstandige not-for-profi t enti teit opgericht en gelanceerd, Free a Girl USA. Free a Girl krijgt al substanti ële 
fi nanciële steun uit de Verenigde Staten. Een Amerikaanse not-for-profi t als Free a Girl USA zal beter in staat 
zijn donati es te werven. Jessica Reijnders is executi ve director van Free a Girl USA.

Bij aanvang van 2020 verwachtt e Free a Girl in rusti g vaarwater te blijven en gestaag verder te groeien, zoals 
in 2019. In maart 2020 maakte de Nati onale Postcode Loterij bekend dat Free a Girl opnieuw een eenmalige 
bijdrage van 1 miljoen kreeg om seksuele uitbuiti ng van kinderen te bestrijden. Voor deze bijdrage zijn wij de 
deelnemers van de Nati onale Postcode Loterij erg dankbaar!

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft  in 2020 eenmalig 2 miljoen euro vrijgemaakt voor de strijd tegen 
kinderprosti tuti e. Dit is een gevolg van het amendement over kinderprosti tuti e dat Joël Voordewind in 2019 
indiende en dat met brede steun in de Tweede Kamer werd aangenomen. De Down to Zero Allianti e heeft  dit 
bedrag in maart toegekend gekregen. Free a Girl krijgt hiervan € 378.700, te besteden in 2020 en 2021. Met 
het amendement beoogde de Tweede Kamer in totaal 27 miljoen euro extra vrij te maken voor de strijd tegen 
kinderprosti tuti e. Over de overige 25 miljoen euro is discussie ontstaan tussen de Kamer en de regering. Op 
dit moment is onduidelijk of het amendement geheel uitgevoerd zal worden zoals was beoogd en of de Down 
to Zero allianti e dit bedrag, geheel of gedeeltelijk, zal ontvangen.
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6. ORGANISATIE

Na deze positieve ontwikkelingen veranderde de wereld doordat het nieuwe Corona-virus (COVID-19) om 
zich heen greep. Deze wereldwijde pandemie heeft een enorme impact op alle kinderen, op ons werk en op 
al onze partners. Door de pandemie moeten veel mensen thuis blijven en kunnen bijna alle kinderen niet 
meer naar school. Hierdoor liggen projecten stil en kunnen we kinderen moeilijker bereiken. De pandemie 
zal een enorme economische impact hebben en veel gezinnen en kinderen raken. Hierdoor neemt het aantal 
kwetsbare kinderen toe en zullen meer kinderen slachtoffer worden van kinderhandel en seksuele uitbuiting. 
Free a Girl werkt met haar partners aan het aanpassen van onze werkwijze en strategie om hier zo goed 
mogelijk op in te spelen.

Free a Girl en haar partnerorganisaties verwachten dat te moeten doen met veel minder inkomsten dan 
waarop we eerder hoopten. De jaarlijkse Lock me Up hebben we moeten cancelen en ook inkomsten vanuit 
vermogensfondsen, particulieren en het bedrijfsleven staan onder druk. Free a Girl heeft een herziene 
begroting en liquiditeitsplanning vastgesteld, uitgaande van bestedingen die gelijke tred houden met onze 
fondsenwerving, zodat de liquiditeit van de organisatie niet in gevaar komt. Daarbij vermindert Free a Girl 
niet alleen de bestedingen aan projecten, maar snijden wij ook in de kosten van de organisatie. Wij zullen een 
aanvraag voor tegemoetkoming in de loonkosten bij het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid indienen. 
Een nieuwe kostenpost waar wij niet onderuit komen is de huur van kantoorruimte. Na 10 jaar is de sponsor 
van onze kantoorruimte hier mee gestopt. Het is niet gelukt een nieuwe gratis kantoorruimte te vinden. Vanaf 
mei 2020 huurt Free a Girl de kantoorruimte waar we nu gevestigd zijn.

We doen een klemmend beroep op al onze relaties om ons te blijven steunen en zijn nieuwe 
fondsenwervende acties aan het ontwikkelen die inspelen op de veranderingen in ons dagelijks leven en de 
economische realiteit. 

Een belangrijk nieuw project waar we wel mee doorgaan is de oprichting van het Child Protection Research 
Center. Dit onderzoekscentrum zal een data-gedreven opsporing van kinderen die seksueel uitgebuit worden 
mogelijk maken en daders in beeld brengen. De oprichting van dit centrum wordt geheel door Free a Girl 
gefinancierd en we zullen samen met het centrum fondsen werven bij derden. De organisatie zal tegelijkertijd 
in Nederland en in India starten, waarbij ze samenwerken met veel andere NGO’s. We verwachten dat ze 
door het ontwikkelen van een IT-platform waar meerdere organisaties gebruik van maken, kunnen komen 
tot een veel effectievere bestrijding van de seksuele uitbuiting van kinderen en opsporing van daders. Door 
samenwerking met politie en justitie zal dit ook leiden tot aanhoudingen en veroordelingen. Hierdoor dringen 
we de straffeloosheid voor seksuele uitbuiting van kinderen verder terug.

De wereld verandert in 2020 op een manier die niemand verwacht of voorspeld had. Free a Girl heeft in 
2019 haar reserve weer opgebouwd, wat nu bijzonder goed uitkomt. De liquiditeit van Free a Girl zal niet in 
gevaar komen, doordat we op tijd uitgaven terug kunnen schroeven. Wel zal de impact op kinderen overal ter 
wereld enorm zijn en zullen wij en onze partnerorganisaties ons aan moeten passen aan nieuwe, voortdurend 
veranderende, realiteiten. Die uitdaging gaan wij aan. Tot het laatste kind bevrijd is.

6.1 WERKORGANISATIE  

De werkorganisatie bestond in 2019 uit 7,42 FTE aangevuld met stagiaires en vrijwilligers. Het gemiddeld 
aantal werknemers is gebaseerd op een 36-urige werkweek.

Medewerkers van Free a Girl ontvangen 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 directeur.
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6.2 BESTUUR 
Het bestuur wordt gevormd door de directeur. De directeur van Free a Girl is 36 uur per week (1 FTE) in dienst. 
De directeur overlegt iedere twee weken met de afdeling Projecten en met de afdeling MarCom.

6.3 RAAD VAN TOEZICHT 
Binnen de Raad van Toezicht (RvT) 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 vier 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.

De RvT vergadert 4 keer per jaar. In overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht heeft het bestuur 
besloten om de 4e vergadering met de RvT (10-12-2019) te verplaatsen naar januari 2020. Deze vergadering 
heeft op 28-01-2020 plaatsgevonden. 

Tijdens het overleg zijn de financiële managementrapportage, fondsenwerving, projectontwikkeling, 
personeelszaken en juridische zaken vaste thema’s. Daarnaast wordt er elke vergadering 1 partnerland 
specifiek onder de loep genomen en wordt er besproken welke projecten er in het desbetreffende land 
gesteund worden. 

De auditcommissie binnen de RvT voor o.a. het bepalen van de jaarrekening bestaat uit de heer H.G. 
Klinkhamer en mevrouw S. Kersten–van Santen. De remuneratiecommissie wordt gevormd door de heer H.G. 
Klinkhamer en mevrouw A.M. Mellema. 

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Mevrouw Y. Cabau – erelid – mede-oprichter Free a Girl - actrice - model - presentatrice 
De heer H.G. Klinkhamer – voorzitter – Managing Partner binnen Grehamer & Company
De heer M. Witvliet – Lid – Gepensioneerd
Mevrouw A.M. Mellema – lid – Eigenaar The Conflict Factor
Mevrouw L.M. van der Helm – Lid – Directeur SIRE, bestuurslid DDMA en foodondernemer
Mevrouw S. Kersten-van Santen – Lid – CFO bij Beddinghouse – voorzitter van de ouderraad commissie van 
Kinderopvang Altijd Lente

6.4 COMITÉ VAN AANBEVELING
In 2018 is het Comité van Aanbeveling opgericht onder het voorzitterschap van de heer Junior Zegger. Leden 
zijn Petra Goldschmeding en Rattan Chadha. 
 
6.5 FREEDOM FIGHTERS
Ook in 2019 hebben zich naast het team van Free a Girl, 10 ambassadeurs, 17 regioambassadeurs en 
een vrijwilliger voor de administratieve ondersteuning ingezet voor de stichting. Als Freedom Fighters 
vertegenwoordigen zij de doelstellingen van Free a Girl bij o.a. Lock me Up – Free a Girl, andere events en 
presentaties in het land. 
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6.6 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-
Keurmerk), 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 de directeur. 
• Free a Girl is in het bezit van een ANBI-verklaring en het CBF-Keurmerk.

6.7 BELEIDSDOCUMENTEN
Free a Girl onderschrijft de gedragscode van Partos die op 1 januari 2019 is vernieuwd. Daarnaast hanteert 
Free a Girl een reisbeleid, een Child Safeguarding Policy en een fraude- en corruptiebeleid voor al haar 
medewerkers en partners. In 2020 is een integriteitsbeleid opgesteld. 

6.8 RISICOANALYSE 
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 hebben slechts 4 
medewerkers een vast contract. Het weerstandsvermogen moet 50 % bedragen van de totale vaste kosten per 
jaar. Dit is in 2019 gerealiseerd.

Fraude en corruptie zijn risico’s waar permanente aandacht voor is. Dit geldt niet alleen voor Free a Girl maar 
ook voor de buitenlandse partnerorganisaties. 

Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de juiste wijze van beheren en uitgeven van 
het geld en de controle hierop is bij verschillende leidinggevenden belegd, die ook elkaar controleren. Er is 
een scheiding in het klaarzetten, autoriseren en betalen van facturen. De externe accountant controleert 
jaarlijks de jaarrekening en de geldende procedures. Partnerorganisaties worden gedegen gecontroleerd, in 
overeenstemming met de eisen die bijvoorbeeld het CBF en het Ministerie van Buitenlandse Zaken hier aan 
stellen.  Onze Programme Officers en de directeur controleren projecten aan de hand van beschrijvende en 
financiële rapportages. Ook worden projectpartners ieder jaar bezocht om zodoende persoonlijk ter plekke 
na te gaan of alles uitgevoerd is zoals in rapportages is beschreven. Alle partners worden jaarlijks extern 
ge-audit door een bedrijf dat 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. 

6.9 FINANCIËN 
De solvabiliteit bedraagt per 31-12-2019 0.70 (2018: 0.13). De liquiditeit bedraagt per 31-12-2019 2.74 
(2018: 0.99). Na een daling in 2018 zijn de solvabiliteit en liquiditeit in 2019 weer op orde gebracht. Dit is 
gedaan door de personeelskosten van de organisatie verder te verlagen en is dus niet ten kosten gegaan van 
toezeggingen aan projecten. In 2018 werd nog ruim € 800.000 uitgegeven aan personeelslasten, in 2019 was 
dit € 550.000. Hiervoor zijn in 2019 geen nieuwe acties ondernomen, deze ontwikkeling is een gevolg van de in 
2018 ingezette veranderingen. Het eigen vermogen van de organisatie is nu voldoende om de vaste kosten van 
de organisatie 6 maanden te kunnen dragen. Dit geeft voldoende ruimte om in te spelen op veranderingen en 
inkomstendalingen.

Naast de besparing op personeelskosten van meer dan 30%, is het in 2019 gelukt om een verdere groei van 
de inkomsten te realiseren. Deze zijn gestegen van 2,33 miljoen Euro naar 2,95 miljoen Euro. De kosten voor 
fondsenwerving stegen met € 161.000, dit had voornamelijk betrekking op de samenwerking met Emolife voor 
de Lock me Up actie en de activiteiten rondom de uitbreiding en opening van het kantoor in New York. De 
kosten voor beheer en administratie zijn gestegen met met € 47.000.
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7. JAARREKENING

We constateren met tevredenheid dat de reorganisatie die in 2018 is doorgevoerd bijzonder succesvol is 
gebleken. De omvang van het team en de grootte van de reserve passen nu weer bij de organisatie die we zijn. 
De samenwerking met externen die ons helpen om met dit kleinere team toch dezelfde resultaten te halen 
verloopt goed. 

Toelichting gebeurtenissen na balansdatum
Na grote toekenningen door de Nationale Postcode Loterij (1 miljoen Euro) en het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken (€ 378.700) in maart zijn we geconfronteerd met de gevolgen van het nieuwe Corona-virus (zie ook 
hoofdstuk 5). Free a Girl heeft onverwijld een nieuwe begroting opgesteld, waarin we geen risico’s nemen. 
Definitieve toezeggingen aan partners worden altijd pas gedaan na ontvangst van middelen, dus daar is 
het risico voor ons beperkt. Door de opbouw van de reserve zal ook het betalen van de vaste lasten niet in 
het gedrang komen. We hebben door de terugvallende inkomsten een beroep gedaan op de NOW regeling 
van de overheid welke inmiddels voor de maand mei is toegekend voor de dekking van een deel van de 
personeelskosten. We bereiden ons op verschillende scenario’s voor, er van uitgaande dat het nieuwe 
Coronavirus de manier waarop we leven, en dus waarop we fondsen werven en projecten uitvoeren, nog 
lang zal beïnvloeden. Het jaarlijkse Lock me Up event hebben wij moeten annuleren in verband met de 
maatregelen rondom het coronavirus. Deze annulering heeft invloed op de begroting van 2020 aangezien 
hier voor € 700.000 begroot is. We hebben een aangepast budget voor 2020 opgesteld, zodat wij ons kunnen 
aanpassen aan de nieuwe situatie. 

Haarlem, 18-06-2020 
 

Stichting Free a Girl

Evelien Hölsken

Inhoudsopgave
Balans per 31 december 2019 
Staat van baten en lasten over 2019
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Toelichting lastenverdeling 2019

Bijlage
Controleverklaring
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Balans per 31 december No 31/12/2019 31/12/2018

ACTIVA Euro Euro

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1

Verbouwing 20,220 22,876
Inventaris 44,403 33,780

64,623 56,656

Financiële vaste activa 2 1 18,000

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Debiteuren 3 40,000 93,435

Belastingen en premies sociale verzekeringen 4 4,101 3,225

Overige vorderingen en overlopende activa 5 1,020 300

45,121 96,960

Liquide middelen 6 321,985 377,659

TOTAAL ACTIVA 431,730 549,275

PASSIVA

Stichtingsvermogen 7

Continuïteitsreserve 8 297,670 70,784

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en project partners 9 89,855 68,372

Belastingen en premies sociale verzekeringen 10 14,876 15,845

Overige schulden en overlopende passiva 11 29,329 394,274

134,060 478,491

TOTAAL PASSIVA 431,730 549,275
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Staat van baten en lasten No Werkelijk 2019 Begroting 2019 Werkelijk 2018

Euro Euro Euro

Baten 12

Baten van particulieren 968,440 810,000 893,750

Baten van bedrijven 468,002 465,000 394,895
Baten van loterij-organisaties 319,771 200,000 360,000

Baten van subsidie van overheden 393,818 375,000 423,678

Baten van andere organisaties zonder 
winststreven (instelling/stichting)

743,276 750,000 223,792

Baten als tegenprestatie voor de levering van 
producten en diensten

0 0 36,015

Baten overige 60,290 0 0

TOTAAL BATEN 2,953,597 2,600,000 2,332,130

Lasten

Besteed aan doelstellingen 13 2,101,589 1,830,000 2,311,204

Lasten in verband met werving baten 14 454,938 340,000 294,237

Kosten beheer en administratie 15 170,184 149,822 122,745

TOTAAL LASTEN 2,726,711 2,319,822 2,728,186

Saldo van baten en lasten 226,886 280,178 -396,056

Resultaatbestemming

Continuïteitsreserve

Bij: Saldo na toevoeging bestemmingsreserve 226,886 -396,056

TOTAAL 226,886 -396,056

Kengetallen Werkelijk 2019 Werkelijk 2018

% kosten eigen fondsenwerving t.o.v. baten eigen fondsenwerving 18% 15%

(excl. baten acties van derden)
% bestedingen doelstellingen t.o.v. totale baten 71% 99%

Baten van bedrijven % bestedingen doelstellingen t.o.v. totale 
lasten

77% 85%

% kosten beheer en administratie t.o.v. totale lasten 6% 4%
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Kasstroomoverzicht over 2019 2019 2018

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo van baten en lasten 226,886 -396,056

Aanpassingen voor
Waardevermindering deelneming 17,999
Afschrijvingen op immateriële, materiële
vaste activa en vastgoedbeleggingen 40,025 10,465
Verandering in werkkapitaal
Mutatie vorderingen 51,839 12,782
Mutatie kortlopende schulden (exclusief banken) -344,431 -309,906

-292,592 -297,124

Kasstroom uit operationele activiteiten -7,682 -682,715

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa -47,992 -37,300
Investeringen financiële vaste activa 0 -18,000
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -47,992 -55,300

Mutatie geldmiddelen -55,674 -738,015

Verloop mutatie geldmiddelen
Stand per begin boekjaar 377,659 1,115,674
Mutaties in boekjaar -55,674 -738,015

Stand per eind boekjaar 321,985 377,659

Grondslagen van Waardering en Resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Free a Girl is feitelijk en statutair gevestigd op Hendrik Figeeweg 3-G10, 2031BJ te Haarlem en is 
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34308169.

Algemene toelichting

Informatieverschaffing over continuïteit
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de 
continuïteitsveronderstelling van de Stichting. Voor 2020 is de continuïteit, gezien het positieve resultaat over 
boekjaar 2019, niet in gevaar. Het bestuur van de Stichting zal zo nodig tijdig maatregelen
nemen om de continuïteit voor de komende 12 maanden te waarborgen.
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Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is ingericht volgens in Nederland algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen. De 
jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs.

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving RJ 640 Organisaties zonder 
winststreven en RJ650 - Fondsenwervende instellingen en de algemene hoofdstukken zoals die uitgegeven zijn 
door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Fiscale positie
De Belastingdienst merkt stichting Free a Girl aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting is 
vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financierings 
verplichtingen, schulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij  de eerste opname 
verwerkt voor reële waarde. Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd voor de 
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rente methode. Aangezien van kortlopende financiële 
instrumenten de reële waarde, nauwelijks afwijkt van de nominale waarde, wordt hiervoor de nominale 
waarde gehanteerd. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Grondslagen

Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief 
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar gedeclareerde dividend van 
de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd tegen reële waarde.

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde 
onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering wordt rekening gehouden 
met eventuele waardeverminderingen.

Vorderingen
Vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde onder aftrek van transactiekosten. 
Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen 
gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. De vorderingen 
worden gebruikt voor de bedrijfsvoering en directe aanwending in het kader van de doelstelling.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courant schulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Overige reserves
Met de continuïteitsreserve kan de continuïteit van de stichting gegarandeerd worden als de fondsenwerving 
tijdelijk terugloopt.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale 
waarde.

Projectcommittering bestaan uit daadwerkelijk vooruitontvangen subsidies die betrekking hebben op 2020 en 
uit nog te besteden projecten die voor het jaar 2019 zijn toegekend maar niet volledig zijn besteed.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
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 worden verantwoord in het jaar waarin deze worden ontvangen.

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 Stichting Free a Girl deze diensten ook zou 
hebben afgenomen als deze diensten niet gratis waren aangeboden.

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.

Lasten
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 het feitelijk beslag van deze 
kosten en een onderbouwde toerekening van de urenbestedingen.

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode 
waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans 
opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere 
opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van 
verrekening met toekomstige betalingen door de stichting.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
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Toelichting op de balans per 31 december 2019

Activa Verbouwingen Inventarissen Totaal

Vaste activa

1. Materiële vaste activa

Stand per 1 januari 2019

Aanschaffingswaarde 26,566 84,037 110,603
Cumulatieve afschrijvingen -3,690 -50,257 53,947

Boekwaarde per 1 januari 2019 22,876 33,780 56,656

Mutaties

Investeringen 0 47,992 47,992

Afschrijvingen -2,656 -10,749 -13,405

Bijzondere waardeverminderingen -26,620 -26,620

Desinvestering Cum. Afschrijvingen hokjes 36,300 36,300

Desinvestering Aanschafwaarde hokjes -36,300 -36,300

Saldo mutatie -2,656 10,623 7,967

Stand per 31 december 2019

Aanschaffingswaarde 26,566 95,729 122,295

Cumulatieve afschrijvingen -6,346 -51,326 -57,672

Boekwaarde per 31 december 2019 20,220 44,403 64,623

De materiële vaste activa bestaan uit verbouwing, kantoorinventaris, inrichtingen en elektronica. Wij 
hanteren het volgende afschrijvingsschema:

  - Verbouwing - 10 jaar;
  - Kantoorinventaris - 5 jaar;
  - Lock me up Hokjes - 5 jaar;
  - Elektronica - 3 jaar.

Bijzondere waardeverminderingen: Op 7 april 2019 is de opslagloods van Free a Girl getroffen door een grote 
brand. Hierdoor zijn alle hokjes en het promotiemateriaal voor de Lock me Up actie verloren gegaan.
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2. Financiële vaste activa 31-12-2019 31-12-2018
Overige deelnemingen

Deelneming Vrouwen Macht Private Limited 18,000 18,000

Boekwaarde per 1 januari 2019 18,000 0

Mutaties

Waardevermindering deelneming 17,999 18,000

Stand per 31 december 1 18,000

Betreft een deelneming van in Vrouwen Macht Private Limited gevestigd te 
Mumbai, India.

Vlottende activa

Vorderingen

3. Debiteuren

Handelsdebiteuren 40,000 93,435

4. Belastingen en premies sociale verzekeringen omzetbelasting

Omzetbelasting 3,204 3,225

Loonheffing 897

5. Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 0 6,652

Overlopende activa 1,020 300

De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

6. Liquide middelen

Rabobank, betaalrekening #799 104,093 64,951

Rabobank, spaarrekening #251 (opgeheven) 0 251,850

Rabobank, betaalrekening #574 (opgeheven) 0 544

Triodos Bank, rekening-courant #164 217,892 59,908

Triodos Bank, rekening-rendement (opgeheven) 0 65

Triodos Bank, rekening benefiet (opgeheven) 0 341

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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Passiva 31-12-2019 31-12-2018
7. Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 2019 70,784
Uit resultaat toewijzing 226,886

Stand per 31 december 2019 297,670

8. Continuïteitsreserve 31-12-2019 31-12-2018

Stand per 1 januari 70,784 466,840

Uit resultaat vertaling 226,886 -396,056

Stand per 31 december 297,670 70,784

Informatieverschaffing over overige reserves

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

Kortlopende schulden

9. Schulden aan leveranciers en handels krediet

Crediteuren 28,638 68,372

Te betalen projectkosten 61,217 0

10. Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 0 0

Loonheffing 14,876 15,845

Reservering vakantiedagen 4,448 5,758

11. Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten 23,256 36,784

Vooruitontvangen subsidie 0 351,575

Overlopende passiva 1,625 157

24,881 388,516

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

De huur voor het kantoor bedraagt € 2.000 per maand, maar dit is gekoppeld aan een donatie van hetzelfde 
bedrag door de eigenaar van het kantoor waardoor er ter afsluiting geen huuruitgaven zijn. De donatie voor 
huur stopt per 30/04/2020.

Daarnaast is de stichting twee langlopende leaseverplichtingen aangegaan ten behoeve van twee auto’s:

• Per 1 september 2017 voor een periode van 36 maanden. De verplichting bedraagt circa € 5.285 per  
 jaar. 
• Per 15 juni 2018 voor een periode van 12 maanden. De verplichting bedraagt circa € 3.968  per jaar.   
 Het contract is opgezegd en eindigt op 17.06.2020.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

12. Staat van baten en lasten Werkelijk 2019 Begroting 
2019

Werkelijk 
2018

Baten

Baten van particulieren 968,440 810,000 893,750

Baten van bedrijven 468,002 465,000 394,895
Baten van loterij-organisaties 319,771 200,000 360,000

Baten van subsidie van overheden 393,818 375,000 423,678

Baten van andere organisaties zonder winststreven (in-
stelling/stichting)

743,276 750,000 223,792

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten 
en diensten

0 0 36,015

Baten overige 60,290 0 0

Totaal baten 2,953,597 2,600,000 2,332,130

Informatieverschaffing over baten

De baten van particulieren zijn hoger dan begroot en het voorgaande jaar. Dit komt met name door de een-
malige donaties die ieder jaar toenemen door de grotere naamsbekendheid van Free a Girl. De vaste donaties 
blijven jaarlijks bijna gelijk.

• De baten van bedrijven zijn conform de begroting. 
• De baten van loterij-organisaties zijn hoger dan begroot vanwege de driejarige schenking vanuit de 
 Nationale Postcode Loterij die in 2017 is gestart.
• De baten van andere organisaties zonder winststreven (instelling/stichting) zijn zoals begroot.
• De overige baten zijn de schade uitkering voor afgebrande Lock me Up hokjes.
• De totale baten zijn met 27% gestegen ten opzichte van 2018.

Het incidentele of structurele karakter van de subsidiebaten

Samen met de organisaties Terre des Hommes, Defence for Children/ECPAT, ICCO en Plan International Neder-
land is Free a Girl onderdeel van de alliantie ‘Down to Zero’. De 2016 - 2020 subsidie is van structurele aard en 
kent een jaarlijks budget. Free a Girl werkt binnen Down to Zero in Bangladesh, India en Thailand en rappor-
teert aan Terres des Hommes, de penvoerder van het programma.  Jaarlijks wordt een rapportage verzonden 
aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken ter subsidieverantwoording. De verantwoordingen van 2016, 2017 
en 2018 zijn goedgekeurd. De verantwoording over 2019 is verzonden aan het Ministerie en ligt nu ter beoor-
deling.
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13. Besteed aan doelstellingen Werkelijk 2019 Begroting 2019 Werkelijk 2018
Projecten Free a Girl 471,635 395,178 658,432

Projecten partnerorganisaties 1,629,955 1,434,822 1,652,772
2,101,589 1,830,000 2,311,204

14. Lasten in verband met werving baten 454,938 340,000 294,237

15. Kosten beheer en administratie 170,184 149,822 122,745

Totaal lasten 2,726,711 2,319,822 2,728,186

Lonen en salarissen Werkelijk 2019 Begroting 2019 Werkelijk 2018
Lonen en salarissen 420,890 400,000 523,324

Sociale lasten 68,826 50,000 86,370

Pension 3,346 3,000 7,780

Overige personeelskosten 57,330 47,000 197,223
Totaal 550,392 500,000 814,697

Gemiddeld aantal werknemers (FTE)

Eind boekjaar 2019 waren er gemiddeld 6,7 fte werknemers in dienst op basis van een 36-urige
werkweek. Als gevolg van de doorgevoerde reorganisatie is dit aantal is ten opzichte van 2018 
afgenomen, in 2018 waren er gemiddeld 10 werknemers in dienst. 
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31-12-2019 31-12-2018
Naam E.Hölsken E.Hölsken

Functie Directrice Directrice

Aard Onbepaalde tijd Onbepaalde tijd

Uren 36 40

Parttime percentage 100% 100%

Periode 1/1-31/12 1/1-31/12

Jaarinkomen € €

Bruto loon/salaris 87,456 89,974

Vakantiegeld 6,688 6,811

Oudedagsvoorziening 2,346 5,380

Totaal 96,490 102,165

SV Lasten werkgever 10,665 9,956

Belastbare vergoeding/bijtelling 1,820 1,820

Totaal 108,975 113,941

In 2018 was 40 uur een fulltime dienstverband en in 2019 
was dit 36 uur.

Bezoldiging bestuurder

De belastbare vergoeding betreft de bijtelling wegens privégebruik van de leaseauto. Aan de directeur zijn 
geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt, evenals aan leden van de Raad van Toezicht. Leden van de 
Raad van Toezicht kunnen wel reiskosten in rekeningen brengen.

De Raad van Toezicht heeft op advies van de Remuneratiecommissie het bezoldigingsbeleid, de hoogte van 
de directeurbeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt vanaf 
heden jaarlijks periodiek geactualiseerd. 

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Free a Girl de salarisschalen 
van de overheid (BBRA). Om te kunnen beoordelen of de bezoldiging binnen de toegestane grenzen van de 
Regeling beloning directeuren van goede doelen organisaties valt is de Hay-methode voor de functie-evaluatie 
zoals deze is vastgelegd in de Regeling beloning directeuren van goede doelen organisaties toegepast.

De regeling geeft aan de hand van zwaarte criteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van 
de situatie bij Free a Girl vond plaats door de remuneratiecommissie. Dit leidde tot een zogenaamde 
BSD-score van 370 / 375 punten met een maximum jaarinkomen van € 93.157,- a € 103.905,- 
(1 FTE / 12 maanden).

De werkelijke jaarinkomens van de directeur bedragen in 2019 € 93.338,76 bruto op jaarbasis voor de toetsing 
aan de geldende maxima. Dit bedraagt € 6.688,07 bruto per maand exclusief vakantietoeslag en dertiende 
maand op basis van 1 FTE 12 maanden. Deze beloningen blijven binnen de geldende maxima. 

Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen en bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige be-
loningen op termijn bleven voor Evelien Hölsken, met een bedrag van € 1.471,90,- aan bijtelling privé-gebruik 
leaseauto op jaarbasis, binnen het gestelde maximum bedrag. 

De belaste vergoedingen en bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn 
staan in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen. 
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Projecten 
partner-
organisatie

Projecten 
Free a Girl

Subsidie en bijdragen 1,447,673 60,539 193,526 0 1,701,737 1,434,822 1,245,697

Personeelskosten 170,182 172,758 148,611 58,841 550,392 500,000 828,386

Publiciteit en 
communicatie

0 82,044 21,849 4,880 108,773 180,000 171,647

Kantoor en algemene 
kosten

66,171 19,147 18,469 6,909 110,696 110,000 137,684

Huisvestingskosten 18,216 5,271 5,084 1,902 30,473 30,000 24,750

Uitbesteed werk 110,358 31,933 30,802 11,522 184,615 25,000 89,054

Afschrijvingen 23,926 6,923 6,678 2,498 40,026 40,000 10,464

Totaal 1,836,526 378,614 425,019 86,553 2,726,711 2,319,822 2,507,682

Continuïteitsassesment

In 2019 hebben we meer maatregelen genomen die de continuïteit van de organisatie en projecten de 
komende maanden en jaren waarborgen. Vorig jaar hebben we een geslaagde reorganisatie doorgevoerd 
waarbij we onze personeelskosten hebben verlaagd van € 814.697,- naar € 550.392,-. Dit is een afname van 
32% uitgedrukt in fte een afname van 10 fte naar 6,7 fte in 2019. Het positieve resultaat van € 226.886, van 
jaar 2019 zal worden toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Dit willen we graag doorzetten om onze 
reserves eind 2021 op te bouwen tot een bedrag van € 500.000,- zodat er voldoende buffers aanwezig zijn om 
onze activiteiten voor een periode van minimaal 6 maanden voort te zetten. Tenslotte zullen nieuwe projecten 
alleen doorgang vinden en worden goedgekeurd als er een garantie is van een backdonor.

Bestemming Besteed aan doelstellingen Werving 
baten 

fondsen-
werving

Beheer en 
Admin

Totaal Begroting 
2019

Actual 2018
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

 

Aan: het bestuur van Stichting Free a Girl  

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019  

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Free a Girl te Amsterdam gecontroleerd.   

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Free a Girl per 31 december 2019 en van 

het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ- Richtlijn 650 

Fondsenwervende organisaties.  

 

De jaarrekening bestaat uit:   

1. De balans per 31 december 2019;  

2. De staat van baten en lasten over 2019; en  

3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 

sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Free a Girl zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 

relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel.  

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit:   

- het bestuursverslag; 

- overige gegevens. 

 



 

 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie  

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

- alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. 

Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 

jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag in overeenstemming met RJ- Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.  

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ- Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. In 

dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 

bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen 

van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om 

haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevings-

stelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, 

tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te 

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 

of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de stichting. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

 

 

 



 

 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controle-

standaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:   

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en 

uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking 

van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 

samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 

opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 

de interne beheersing van de entiteit;  

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 

en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan;   

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 

gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er 

een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 

Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies 

zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe 

leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en  

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties 

en gebeurtenissen.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 

eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

 

‘s Hertogenbosch 29 juni 2020 

Q-Concepts Accountancy B.V.  

 

Origineel getekend door 

 

drs. M. Boelhouwers RA 
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