Jaarverslag van de Elizabeth Foundation
Eerste verlengde boekjaar 18-9-2015 t/m 31-12-2016

Stichting Elizabeth Foundation
Molendijk 3
3255 AL Oude-Tonge
www.elizabethfoundation.nl
info@elizabethfoundation.nl

Jaarverslag Stichting Elizabeth Foundation

Jaarverslag eerste verlengde boekjaar 18-9-2015 t/m 31-12-2016
van de Elizabeth Foundation
Inhoudsopgave
Voorwoord van de voorzitter

3

Verslag van het bestuur

5

Organisatie

9

Jaarrekening

10

Balans

10

Staat van baten en lasten

11

Grondslagen voor de jaarrekening

12

Toelichting op de balans

12

Toelichting op de staat van baten en lasten

13

2

Jaarverslag Stichting Elizabeth Foundation

Voorwoord van de voorzitter
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Elizabeth Foundation waarmee inzicht wordt gegeven in ons
functioneren als stichting en waarmee we verantwoording afleggen. Het is goed dat donateurs, die
we heel dankbaar zijn, kunnen nagaan wat er met hun bijdrage wordt gedaan, hoe we onze
doelstellingen nastreven en we willen graag voldoen aan de vereisten voor onze status als Algemeen
Nut Beogende Instelling.
Om te beginnen zullen we kort ingaan op de aanleiding voor het opzetten van onze organisatie,
daarna geven we aan welke acties ondernomen zijn om de stichting op te zetten. Vervolgens zal er
worden ingegaan op de activiteiten die we hebben ondernomen.
Op 18 september 2015 is de Elizabeth Foundation opgericht met het doel om slachtoffers van
mensenhandel te ondersteunen en om bij te dragen aan het voorkomen er van. De aanleiding
hiertoe lag voor een deel in de opheffing van de Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel. Hoewel
deze stichting haar eigen doelstellingen had bereikt, bleef mensenhandel een belangrijk
maatschappelijk thema waar we aandacht aan wilden blijven geven. De Elizabeth Foundation heeft
min of meer het stokje overgenomen, hetgeen is gebleken op het SRTV symposium van oktober
2015.
Bij de opstart van onze stichting hebben we de noodzakelijke stappen genomen. Hierbij denken we
aan het bedenken van een passende naam, aan de notaris voor de akte van oprichting, het opstellen
van statuten, het formuleren van ons beleidsplan, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, het
openen van een bankrekening, de aanvraag van de ANBI status, het ontwerpen van onze website,
het ontwerpen van ons logo, het ontwikkelen van eigen briefpapier en envelop.
Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de inhoud, om waar we als stichting voor staan. Dit doen we op
verschillende manieren. We verzorgen voorlichting/lezingen voor diverse gezelschappen zoals
vrouwenorganisaties, scholen, religieuzen, kerkelijke instellingen, business- en serviceclubs. Doordat
we steeds meer naamsbekendheid krijgen, nemen de verzoeken toe. Hier zijn we heel blij mee
omdat we dan in toenemende mate in staat zijn informatie over het thema mensenhandel te delen.
Dat dit nodig is maar zeker ook op prijs wordt gesteld, blijkt telkens weer uit de interactie met de
toehoorders.
Het afgelopen jaar zijn we in staat geweest om diverse projecten in Indonesië te ondersteunen. We
hadden daar al diverse contacten die we geïntensiveerd hebben. Er zijn nog meer contacten in
andere landen maar aangezien we een nieuwe stichting zijn met een klein aantal vrijwilligers hebben
we ons voorlopig gefocust op Indonesië. We hebben de projecten die we ondersteunen bezocht om
goed inzicht te krijgen in de problematiek en ondersteuningsmogelijkheden. Tevens hebben we ter
plekke goede afspraken kunnen maken met de betrokkenen. In het bestuursverslag zullen we
uitgebreider ingaan op de projecten.
In 2016 hebben we met behulp van een solidariteitsbijdrage van de Konferentie Nederlandse
Religieuzen een informatiecampagne kunnen opzetten.
Tot slot. De Elizabeth Foundation is een stichting die uitsluitend functioneert met vrijwilligers. De ter
beschikking staande middelen zetten we in voor het ondersteunen van slachtoffers van
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mensenhandel en het bijdragen aan het voorkomen er van. In de begroting voor 2017 zullen we
hiertoe substantiële bedragen opnemen. We willen niet een onnodig hoog eigen vermogen
aanhouden.
Veel leesplezier.
Oude-Tonge

14 april 2017

J.G. (Jos) van den Nouland - Voorzitter
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Verslag van het bestuur
Voor dit eerste jaarverslag gebruiken we ons beleidsplan als uitgangspunt. Hierin hadden we, naast
onze algemene doelen, ook onze eerste (5) projecten geformuleerd. Hieronder volgt nu – per project
– hoe deze zijn verlopen en welke bijdrage wij hieraan geleverd hebben.
1. In Nederland informatie geven over mensenhandel door o.a. voorlichting bij vrouwenorganisaties,
maatschappelijke organisaties, middelbare scholen en religieuzen.
Deze voorlichting vond grotendeels plaats d.m.v. lezingen, verzorgd door onze
projectcoördinator (Elma van den Nouland). Vanaf onze oprichting tot nu heeft zij, door het hele
land, 21 lezingen gehouden. Deze informatieavonden werden, omdat men de omvang en de
diversiteit aan mensenhandel activiteiten niet kende, dikwijls als onthutsend ervaren. Telkens
weer vond men de informatie heel waardevol en vaak verzochten de organisatoren Elma nog
eens terug te keren.
Dit project is uitermate succesvol en blijft als ons project 1 gehandhaafd.
2. Verkoop in Nederland van producten gemaakt door voormalige slachtoffers van mensenhandel in
Indonesië.
Tijdens de hierboven genoemde lezingen kunnen mensen producten kopen, gemaakt in
Indonesië door (potentiële) slachtoffers van mensenhandel. Concreet gaat het hier om allerlei
soorten tassen, gemaakt van batikstof, door een groep vrouwen op Java. Deze vrouwen zijn of
slachtoffer van mensenhandel geweest, of bijna in handen van mensenhandelaren gekomen. Nu
kunnen zij hun eigen inkomen verwerven en dikwijls ook hun gezin onderhouden.
Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij een ander project op Java waar batik schorten en
ovenwanten gemaakt worden. Ook deze producten vinden veel aftrek bij de toehoorders van de
lezingen.
Deze activiteiten zijn ook succesvol, worden ook voortgezet, maar nu ondergebracht bij onze
huidige projecten 4 en 5 (zie hieronder).
3. Samenwerken met de zusters JMJ (in het kader van Sisters for Sisters Indonesia). De Elizabeth
Foundation steunt hen in inrichting en onderhoud van een ontmoetingshuis voor vrouwen waar
o.a. slachtoffers van mensenhandel leren zichzelf te onderhouden.
In maart en november van 2016 heeft Elma twee werkbezoeken afgelegd aan de projecten in
Indonesië. Zij heeft toen ook dit ontmoetingshuis bezocht. Hieronder worden de resultaten
weergegeven.
 De begeleider van het ontmoetingshuis, de heer Agus is gesteund in het opstellen en
realiseren van een nieuw projectplan.
 De vrouwen hebben nu thuis hun eigen naaimachine waarop zij hun tassen maken en ook
andere betaalde naai -activiteiten kunnen verrichten.
 In het ontmoetingshuis hebben zij nu zware professionele naaimachines en snijtafels ter
beschikking, ter verbetering en uitbreiding van hun producten.
 De methode, waarmee stoffen en materialen worden ingekocht en producten worden
verkocht, is gestroomlijnd.
 De naaimachines, snijtafel en toebehoren zijn door de Elizabeth Foundation gefinancierd.
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Het ‘tassenproject’ wordt door de vrouwen het Victory Project genoemd en dat doen wij dus ook.
Het is nu ons project 4
Daarnaast bezocht Elma het project waar de schorten en ovenwanten worden gemaakt. Zij
constateerde dat dit Komata Atelier prima draait en dat het onze steun – in de vorm van afname en
verkoop van producten – verdient en dat blijven wij dus doen.
Dit is nu ons project 5
Elma heeft tijdens haar eerste reis ook nog een bezoek gebracht aan twee andere projecten: een
kliniek in Merauke op Papua Irian Jaya en een voorlichtingsproject in Torajaland op Sulawesi.
In de kliniek van Merauke werden een meegebrachte microscoop en een malaria- onderzoekskit
door ons overgedragen. Ook in Torajaland, waar een zuster per motorfiets de bergen ingaat om aan
meisjes voorlichting te geven over mensenhandel, werd Elma enthousiast ontvangen.
Beide projecten kregen een financiële gift, waarvan een deel afkomstig was van een geoormerkte gift
van de SRTV.
Omdat deze projecten ook zonder onze steun verder kunnen, zal vooralsnog geen verdere
ondersteuning door onze stichting plaatsvinden.

De hieronder genoemde projecten uit ons beleidsplan zijn of in aard veranderd, of afgesloten.
4. Steunen van stichting Humanitas Rotterdam. Humanitas is een organisatie die o.a. slachtoffers
van mensenhandel zorg en begeleiding biedt. De Elizabeth Foundation werkt met hen samen om
slachtoffers van mensenhandel in Nederland (tijdelijk) te ondersteunen.
Concreet heeft deze samenwerking twee keer plaatsgevonden, tot wederzijdse tevredenheid en
die van de betreffende slachtoffers.
Toch leek het ons goed om het plan voor een “eigen” noodfonds naar voren te halen. Daarom
hebben we het Elizabeth Noodfonds opgericht, waaruit slachtoffers van mensenhandel in
Nederland direct financiële ondersteuning kunnen krijgen. Dit noodfonds zal dan gebruikt
worden om de periode te kunnen overbruggen tot reguliere instanties de hulp overnemen of
voor een eenmalige aanschaf van bijvoorbeeld: eerste levensbehoeften, klein gereedschap,
paspoort of voor een korte cursus die door een reguliere instantie niet vergoed wordt. Dit Fonds
is tot nu toe nog niet aangesproken, maar dat kan – indien van toepassing – op ieder moment
gebeuren.
Dit is ons huidige project 2
5. Steunen van stichting Oeganda Tegen Mensenhandel. Deze stichting steunt een particulier project
in Oeganda, waarbij directe preventieve voorlichting aan meisjes en vrouwen wordt gegeven. De
steun van de Elizabeth Foundation bestaat uit het delen van expertise betreffende preventie van
mensenhandel en fondsenwerving.
Alle bovengenoemde activiteiten hebben plaatsgevonden tot het moment dat de stichting OTM
aan ons verklaard heeft haar activiteiten te beëindigen.
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Als toekomstige projecten en activiteiten hadden we – naast het oprichten van een Noodfonds
(hierboven bij punt 4 besproken) ook de volgende twee projecten voorzien.
1. Opzetten van een regionaal netwerk mensenhandel in Oost Afrika (Kenia, Oeganda en Ethiopië).
Dit project zal mogelijk in de toekomst ontwikkeld kunnen worden.
Omdat het hieronder genoemde St. Ignatius Boarding House Project veel inspanning van onze
stichting vergt, zal het Oost Afrika Project voorlopig niet worden opgestart.
2. Samenwerken - op projectbasis - met professionele organisaties in binnenland en buitenland, om
te voorkomen dat mensen in handen vallen van mensenhandelaren of slachtoffers van
mensenhandel te helpen, door in risicogebieden steun te verlenen aan:
o voorlichtingscampagnes op scholen, in dorpshuizen en op markten;
o gezondheidszorgprojecten zoals vaccinatiecampagnes en mobiele poliklinieken;
o scholingsprojecten zowel op het gebied van basaal onderwijs als vakonderwijs.
Tijdens de eerste reis van Elma naar Indonesië is zij geïnformeerd over een project op Rempang, dat
zeer aan het profiel van bovengenoemde samenwerkingsactiviteiten voldeed. Bij haar tweede reis
heeft zij, tijdens een werkbezoek aan dit project, met eigen ogen kunnen zien dat het St. Ignatius
Boarding House ondersteuning van onze stichting verdient. Het gaat hier om een kostschool voor
kinderen van 7 tot 13 jaar uit zeer arme gezinnen. De ouders zijn kleine vissers en mensen die afval
uit zee en van het land verzamelen, verwerken en verkopen. Zij wonen in sloppenwijken en kunnen
het hoofd nauwelijks boven water houden. Een aantal van deze mensen is al slachtoffer van
mensenhandel (geweest) of dreigt dat te worden. Door de zusters van de kostschool wordt aan hun
kinderen goed onderwijs, goede voeding en hygiëne geboden, waardoor hopelijk de cirkel van
armoede en uitbuiting wordt doorbroken. Tijdens haar werkbezoek heeft Elma namens de stichting
een donatie gedaan, die voor voeding gebruikt is, voor rijst, olie en groenten.
Dit St. Ignatius Boarding House Project is een schoolvoorbeeld van preventie mensenhandel en is nu
ons project 3
Tijdens haar laatste bezoek aan Indonesië heeft Elma ook vier maal een financiële ondersteuning
kunnen geven aan, voor onze stichting, relevante activiteiten. Het betrof drie opvanghuizen voor
vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel (in Yokjakarta, Jakarta en op Batam) en één
vluchtelingenopvang op het eiland Batam. In het laatste geval ging het om het drie overlevenden van
een schipbreuk, die als slachtoffers van mensenhandel helemaal niets meer bezaten.
Samenvattend hebben we thans 5 projecten gaande, die alle vijf in onze folder staan en waar wij (en
vooral onze projectcoördinator) onze handen vol aan hebben. Hieronder beschrijven we – per
project – wat we het komende jaar hopen te bereiken.
Project 1: Voorlichting in Nederland
 Dankzij de solidariteitsbijdrage van de Konferentie Nederlandse Religieuzen hebben we thans
een professionele presentatie - toolkit, waarmee Elma op een gemakkelijkere manier nog
mooiere presentaties kan verzorgen. Zij zal haar lezingen, afhankelijk van haar doelgroep, meer
kunnen diversifiëren.
 We zullen aanwezig zijn bij een aantal voorlichtingsmarkten en braderieën met ons
voorlichtingsverhaal en de verkoopproducten van het Victory Project (project 4) en uit het
Komata Atelier (project 5).
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In het komende jaar zullen we huiskamerpresentaties houden, waarbij buren, vrienden, collega’s
voorlichting krijgen, onder het genot van Indonesische hapjes, gevolgd door de mogelijkheid
Indonesische producten uit onze hiervoor genoemde projecten te kopen.

Project 2: Elizabeth Noodfonds
Direct inzetbaar als de situatie zich voordoet.
Project 3: St. Ignatius Boarding House
Alle ouders van de 117 kinderen op deze kostschool betalen voor het verblijf van hun kinderen. Dit is
echter wel naar draagkracht en daarom niet dekkend voor alle kosten. Wij gaan in overleg met de
leidende zuster van dit project, Zr. Agnes, om te bezien wat onze stichting kan bijdragen, zodat voor
de kinderen een goede voeding en voldoende kleding en schoolbehoeften gewaarborgd zijn.
Project 4: Victory Project
Dit project ontwikkelt zich voorspoedig. Onder aansturing van de heer Agus biedt dit project op dit
moment werk aan acht vrouwen. Er zijn plannen om het aantal plekken om vrouwen aan het werk te
helpen uit te breiden, om nieuwe producten (waaronder kleding) te gaan maken, en om de leiding
voor een deel te gaan overdragen aan twee vrouwen, die actief zullen worden op het gebied van
administratie/financiën en management.





We ondersteunen de leiding van dit project met het maken van een projectplan.
We zullen mogelijk het assortiment producten dat wij afnemen en verkopen uitbreiden.
We zullen cursussen op het gebied van management en administratie/financiën vergoeden.
Door direct contact met de leider van dit project monitoren we de voortgang.

Project 5: Komata Atelier
Onze steun blijft voorlopig bestaan uit het blijven afnemen en verkopen van hun producten.

Tot slot een korte beschrijving van de wijze waarop wij met crowdfunding zijn bezig geweest en hoe
wij voor het komende jaar daarin actief willen zijn.
Wij besloten om onze eerste crowdfunding te richten op onze eigen achterbannen, door middel van
een uitnodigende brief en een nieuwe folder waarin de vijf hierboven beschreven projecten uit de
doeken worden gedaan. Daartoe hebben wij ook gebruik gemaakt van ons nieuw ontworpen
briefpapier, enveloppen en postzegels, voorzien van ons logo.
We gaan deze crowdfunding actie in het komende jaar herhalen.
Daarnaast gaan wij tijdens de hierboven (bij project 1) genoemde huiskamerdiners en braderieën,
waarbij we Indonesische producten verkopen, ook mensen uitnodigen (een van) onze projecten
financieel te ondersteunen.
Oude-Tonge

14 april 2017

J.G. (Jos) van den Nouland - Voorzitter
P.J. (Peter) Litjens - Penningmeester
L.M.J.B. van Santen-Buijs - Secretaris
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Organisatie
Bestuur
De Elizabeth Foundation heeft vanaf de oprichting op 18 september 2015 drie bestuursleden. Zij zijn
benoemd voor een periode van drie jaar. In het komende boekjaar is geen wijziging te verwachten.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, wel hebben zij recht
op een vergoeding van de gemaakte kosten.
Het bestuur bestaat uit:
J.G. (Jos) van den Nouland - Voorzitter
P.J. (Peter) Litjens - Penningmeester
L.M.J.B. (Lidwieke) van Santen-Buijs - Secretaris
Projectcoördinator
Voor het uitvoeren en realiseren van haar doelstellingen maakt de Elizabeth Foundation gebruik van
een Projectcoördinator, E.M. (Elma) van den Nouland. Voor haar werkzaamheden ontvangt zij geen
beloning, enkel een vergoeding van de gemaakte kosten.
Werknemers
De Elizabeth Foundation heeft geen medewerkers in dienst.
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Jaarrekening
Balans (in Euro)
31-12-2016
Activa
Vaste activa
Materiele vaste activa

1.763

Vlottende Activa
Spaarrekening ING

650

Spaarrekening Moneyou

25.398

Bankrekening ING

1.152

Totaal activa

28.963

Passiva
Reserves en fondsen
Algemene reserve

27.088

Projecten

1.875

Totaal passiva

28.963

Oude-Tonge

14 april 2017
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Staat van baten en lasten (in Euro)

31-12-2016
Baten
Donaties
Opbrengst lezingen
Verkoopopbrengst producten
Rente
Vergoeding reiskosten
Totaal baten

38.113
2.086
6.622
102
25
46.948

Lasten
Oprichtingskosten
Projecten
Inkoop producten
Reis -en verblijfkosten
Organisatiekosten
Totaal Lasten

3.072
5.582
3.234
2.875
3.222
17.985

Resultaat voor bestemming

28.963

Dotatie algemene reserve
Dotatie projecten

27.088
1.875

Resultaat na bestemming

0

Oude-Tonge

14 april 2017
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Grondslagen voor de jaarrekening
Verlengd boekjaar
Conform de statuten van de Stichting Elizabeth Foundation is het eerste boekjaar een verlengd
boekjaar lopend van 18 september 2015 tot en met 31 december 2016.
Algemene grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De activa en passiva zijn gewaardeerd op basis van historische kosten en tegen nominale waarde
tenzij in de toelichting anders is vermeld.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische aanschafwaarde onder aftrek van lineaire
afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur.
Algemene grondslagen voor de resultaatbepaling
De waardering van het resultaat vindt plaats op historische kosten tenzij in de toelichting anders is
vermeld.
Baten en lasten worden genomen in het jaar waarop ze zijn ontvangen of betaald.
Afschrijvingen materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden in drie jaar lineair afgeschreven. En hebben geen restwaarde.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Nog aan bestuursleden en projectcoördinator te betalen onkosten en kosten voor de inkoop van
producten van in totaal € 1.430 zijn niet in de balans opgenomen. Verder zijn er geen niet uit de
balans blijkende verplichtingen.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

Toelichting op de balans (in Euro)
Materiele vaste activa
Dit betreft een eind december 2016 aangeschafte laptop met randapparatuur. En wordt onder
andere gebruikt voor het geven van presentaties en voorlichting in Nederland (Project 1). Afschrijving
zal voor het eerst in boekjaar 2017 plaatsvinden.
Reserves en fondsen
De algemene reserve wordt onder ander gebruikt voor het financieren van de vijf projecten van de
Elizabeth Foundation (meer informatie is te vinden op de website www.elizabethfoundation.nl ).
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Daarnaast worden de kosten die door de Elizabeth Foundation bij het vervullen van haar
doelstellingen worden gemaakt hieruit betaald.
De onder projecten opgenomen bedragen zijn gealloceerd aan een specifiek project . Onze donateurs
kunnen aangeven of zij een bepaald project willen ondersteunen. Geven zij dit niet aan dat komt de
donatie in de algemene reserve.
31-12-2016
Projecten
Voorlichting in Nederland
Elizabeth noodfonds
St. Ignatius Boarding House
Victory project
Komata atelier

160
500
625
590
0
1.875

Toelichting op de staat van baten en lasten (in Euro)
Donaties
In haar eerste boekjaar heeft de Elizabeth Foundation een tweetal substantiële donaties ontvangen.
De Stichting Religieuzen tegen vrouwenhandel (SRTV) heeft bij haar opheffing eind 2015 besloten om
een bedrag aan de Elizabeth Foundation te doneren. Een gedeelte hiervan € 1.050 was bestemd voor
projecten van Sisters for Sisters Indonesia, onze projectcoördinator heeft dit in april 2016 persoonlijk
bij de projecten overhandigd.
Via de Konferentie Nederlandse Religieuzen – Projecten in Nederland (PIN) hebben wij een
solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland ontvangen. Deze bijdrage is
conform het toekenningsbesluit gebruikt voor het opzetten van het informatie- en
voorlichtingstraject in Nederland en de daarbij noodzakelijke investeringen in een presentatie toolkit,
website, voorlichtingsmateriaal, drukwerk etc..
In november 2016 zijn potentiele donateurs in onze doelgroep benaderd via een crowdfunding actie.
Daarnaast ontvingen bijdragen uit collectes, speciale acties en van individuele donateurs
31-12-2016
Donaties
Giften
Crowdfunding
SRTV - opheffing
Konferentie Nederlandse Religieuzen

1.536
2.250
24.327
10.000
38.113
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Opbrengst lezingen
De projectcoördinator geeft lezingen voor vrouwengroepen, scholen, kerken service- en
businessclubs en overige geïnteresseerden. Vanaf de oprichting zijn 20 lezingen verzorgd, wij vragen
een bijdrage die na aftrek van de kosten ten goede komt aan de projecten.
Verkoopopbrengst producten
Tijdens de lezingen bestaat de mogelijkheid om producten te kopen. Dit zijn voor een belangrijk deel
producten die gemaakt worden in Indonesië (het Victory Project en het Komata atelier) en
seizoensgebonden gadgets. De opbrengst komt geheel ten goede aan de projecten.
Oprichtingskosten
Dit betreft eenmalige kosten gemaakt bij de start van de stichting zoals het bepalen van de identiteit,
ontwerp logo, notariskosten, het opzetten van een website en initieel promotiemateriaal.
Projecten
In april en november 2016 bezocht onze projectcoördinator Indonesië. Bij deze bezoeken zijn diverse
projecten bezocht en is ter plaatse ondersteuning gegeven.
31-12-2016
Projecten
Sisters for Sisters Indonesia
Merauke Clinic
Father Pascal
Opvanghuizen Indonesië
Project 3 - St Ignatius
Project 4 - Victory project

1.050
891
143
412
715
2.371
5.582

In april is een bijdrage gegeven aan de Wamena boardingschool . En voor de aanschaf van nieuwe
leermaterialen aan de school in Ge’tengan, Toradjaland. Beide projecten van Sisters for Sisters
Indonesia ontvingen € 525. Bij het bezoek aan de Merauke Clinic is een microscoop,
malariatestmateriaal en een stethoscoop geschonken.
Father Pascal verzorgt vluchtelingenopvang op Batam, de donatie aan de opvanghuizen in
Yogjakarta, Jakarta en op Batam komt ten goede aan potentiele slachtoffers van mensenhandel.
Bij het bezoek in oktober is de St Ignatius op Rempang ondersteunt met een bijdrage. Voor het
Victory project zijn negen professionele naaimachines aangeschaft.
Inkoop producten
Dit betreft de kosten van de ingekochte producten die bij de lezingen verkocht worden. Het zijn voor
een belangrijk deel producten die gemaakt worden in Indonesië (het Victory Project en het Komata
atelier) en seizoensgebonden gadgets.
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31-12-2016
Inkoop producten
Tassen
Schorten en ovenwanten
Toilettasjes
Postzegels voor verkoop

1.340
435
250
851

Gadgets

358
3.234

Reis- en verblijfkosten
Kosten gemaakt door het bestuur en de projectcoördinator voor het verzorgen van lezingen en het
bezoeken van (potentiële) projecten.
In april 2016 heeft de projectcoördinator een werkbezoek gebracht aan Indonesië. Gedurende een
rondreis van drie weken zijn tientallen projecten bezocht en is met mensen gesproken op Papua,
Sulawesie en Java. Het doel van deze reis was het bezoeken van projecten die in aanmerking komen
om door de Elizabeth Foundation te worden ondersteund. Door zoveel verschillende plekken te
bezoeken gaf ons de mogelijkheid om projecten en hun werkwijze te vergelijken en mensen te
bevragen.
In november 2016 heeft de projectcoördinator een privéreis naar Indonesië gemaakt. Daar zijn o.a.
de projecten op Java en Rempang bezocht. Kosten die direct aan onze projecten zijn toe te rekenen
zijn ten laste van de Elizabeth Foundation gebracht.
31-12-2016
Reis -en verblijfkosten
Lezingen in Nederland
Bestuur
Indonesië april 2016
Indonesië november 2016

406
58
2.080
331
2.875

Organisatiekosten
Dit zijn kosten voor o.a. de website, foldermateriaal.
31-12-2016
Organisatiekosten
Automatisering
KvK
Drukwerk
Bank
Representatie
Porto, afhandeling etc

623
58
2.287
40
24
190
3.222

15

