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In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast.                    

Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 20 december 2018 en geldt voor 3-jaar.  

Het beleidsplan zal jaarlijks in december aan de actuele ontwikkelingen worden aangepast en voor 

de volgende drie jaren vastgesteld. 
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1. Inleiding 
 
In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het 
beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 9 december 2015 en geldt voor 3-jaar.  Het 
beleidsplan zal jaarlijks in december aan de actuele ontwikkelingen worden aangepast en voor de 
volgende drie jaren vastgesteld. 
 
2. Strategie 
 
2.1 Statutaire doelstelling van de Elizabeth Foundation 
 
Zoals in artikel 2 van de statuten is opgenomen stelt de stichting zich tot doel een bijdrage te leveren 
aan:  
1. het voorkomen van mensenhandel en, 
2. het hulp bieden aan slachtoffers van mensenhandel, 
3. alsmede een bijdrage te leveren aan het bevorderen van goed onderwijs en goede 

gezondheidszorg, met name in die gebieden waar armoede en oorlog mensen tot prooi maken 
van mensenhandel. 

 
De stichting tracht haar doel te bereiken door in binnen- en buitenland:  
a) preventief werkzaam te zijn door het verspreiden van informatie doormiddel van alle mogelijke 

vormen van communicatie; 
b) samen te werken met en ondersteuning te geven aan andere organisaties die werkzaam zijn op 

de gebieden, die in de doelomschrijving van de stichting zijn vermeld; 
c) een nationaal en internationaal netwerk op te bouwen en in stand te houden, ter bestrijding van 

mensenhandel en het promoten van goed onderwijs en goede gezondheidszorg. 
 
2.2. Afwezigheid van winstoogmerk 
 
De Elizabeth Foundation heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 lid 3 van de statuten en 
uit de feitelijke werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit 
blijkt uit het feit dat de stichting  de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen 
aan haar doelstelling. 
 
2.3. Bestemming liquidatiesaldo 
 
Zoals blijkt uit artikel 12 lid 6 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed 
ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die 
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling 
heeft. 
 
3. Beleid 
 
3.1. Te verrichten werkzaamheden van de Elizabeth Foundation 
 
De Elizabeth Foundation zal - door de inzet van haar projectcoördinator - in Nederland lezingen 
verzorgen over mensenhandel en producten verkopen. Het gaat hier om producten uit regio’s waar 
slachtoffers en potentiële slachtoffers van mensenhandel een vak leren om zo in hun 
levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarnaast is het werven van fondsen een andere belangrijke 
werkzaamheid. Deze activiteiten maken het mogelijk om, uit de verkregen opbrengsten, de projecten 
zoals in paragraaf 3.4 (bestedingsbeleid) mogelijk te maken en zo bij te dragen aan de realisatie van 
onze doelstelling zoals vermeld in artikel 2 van de statuten. 
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3.2. Werving en beheer van gelden 
 
De Elizabeth Foundation werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van subsidies, 
giften en donaties. Ook het verkrijgen van erfstellingen, legaten en schenkingen zijn naast de 
opbrengsten uit lezingen en verkoop van producten een inkomstenbron.   
 
Voor zover de verworven gelden niet direct besteed of toegewezen kunnen worden aan lopende of 
toekomstige projecten zal het vermogen risicomijdend worden weggezet op spaarrekeningen en/of 
deposito’s. Beleggen in vastrentende waarden, aandelen en onroerend goed zal gezien de daaraan 
verbonden  risico’s en volatiliteit van deze instrumenten niet worden gedaan.  
 
De Foundation streeft ernaar om de beheerkosten te bekostigen uit de opbrengsten van lezingen en 
de verkoop van producten en deze  laag te houden in relatie tot deze opbrengsten.  
 
3.3. Vermogen van de Elizabeth Foundation 
 
De Elizabeth Foundation  zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de 
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Foundation. In 
lijn met artikel 3 van de statuten is het toegestaan om verkregen vermogen uit een nalatenschap, of  
door schenking in stand te houden indien de erflater of schenker dit heeft bepaald. De Foundation 
mag, ter financiering van haar doelstelling, commerciële activiteiten ontplooien, mits de inkomsten 
(zijnde het saldo van de baten en lasten) daarvan in overeenstemming met het bestedingscriterium 
binnen een redelijke termijn (nagenoeg) geheel ten goede komen aan de doelstelling van de 
Elizabeth Foundation.  
 
3.4. Bestedingsbeleid 
 
Voordat de Foundation tot ondersteuning van een project besluit zal een gemotiveerd verzoek tot 
ondersteuning behandeld worden in de bestuursvergadering. Het bestuur zal conform de statuten 
toetsen of de gevraagde ondersteuning past in de doelstelling van de Elizabeth Foundation. 
 
De Foundation besteedt de verkregen inkomsten conform haar doelstelling aan de volgende 
projecten. 
 
Huidige projecten / activiteiten in Nederland: 
Project 1: Voorlichting in Nederland 
Wereldwijd worden jaarlijks duizenden vrouwen, mannen en kinderen onder valse voorwendselen 
geronseld en slachtoffer van mensenhandelaren. Ze worden gedwongen tewerkgesteld in o.a.de 
seksindustrie, als huishoudelijke hulp, in de bouw, de landbouw of de havens. Gedreven door 
armoede en op zoek naar een betere toekomst zijn ze een gemakkelijke prooi. 
Vrouwen zijn vaak de eersten die te lijden hebben onder de slechte economische omstandigheden in 
hun land. Gewetenloze handelaren spelen hierop in door hun prachtige banen te beloven in 
toeristische gebieden of in West-Europa. Een groot deel van deze vrouwen komt terecht in de 
gedwongen prostitutie en wordt slachtoffer van mensenhandel. 
De lezingen zijn voor vrouwengroepen, scholen, kerken, service- en businessclubs en iedereen die 
geïnteresseerd is om meer over het onderwerp te weten te komen.  
Kosten worden gemaakt voor presentatie- en voorlichtingsmateriaal en reizen. 
 
Project 2: Elizabeth Noodfonds 
Slachtoffers van mensenhandel (in Nederland) kunnen in speciale gevallen direct financiële 
ondersteuning krijgen uit het Elizabeth Noodfonds om de periode te overbruggen tot reguliere 
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instanties de hulp overnemen, maar ook voor een eenmalige aanschaf of korte cursus die door een 
reguliere instantie niet vergoed wordt. 
 
Huidige projecten / activiteiten in Indonesië  
Project 3: Victory project, Yogjakarta 
In het Victory project in Yogjakarta (Java), worden o.a. slachtoffers van mensenhandel ondersteund 
in het opbouwen van een nieuwe toekomst. Dit gebeurt door deze vrouwen nieuwe vaardigheden 
aan te leren waarbij ze in staat gesteld worden een inkomen te genereren zodat zij hun gezin kunnen 
onderhouden en hierdoor minder snel slachtoffer worden van mensenhandelaren. In dit project  
worden momenteel 11 vrouwen getraind in het werken met goede professionele naaimachines. Zij 
gebruiken deze machines t.b.v. naaiwerk voor mensen in hun omgeving en zij maken veel producten 
van batik voor de buitenlandse (Nederlandse) markt. Hierdoor verkrijgen zij een eigen inkomen en 
verbetert hun imago en status. De productie is de afgelopen jaren toegenomen, zowel in kwantiteit 
als in diversiteit. De Elizabeth Foundation koopt deze producten bij het Victory project in en verkoopt 
deze in Nederland o.a. tijdens lezingen, alsook aan Taman Indonesia, een dierenpark in Overijsel. 
Kosten één naaimachine bedraagt € 400 inclusief training. Daarnaast zijn er 2 zwaardere machines 
gefinancierd, die in een centrale ruimte zijn gesitueerd en waarmee verbeterde producten kunnen 
worden gemaakt.     
 
Project 4: St Ignatius Boarding House, Rempang (eiland in Riouwarchipel) 
Rempang is een eiland, dat deel uitmaakt van de Indonesische Riouwarchipel ten zuiden van 
Singapore (ongeveer twintig kilometer ten oosten van Sumatra).en behoort tot een groep van 3 
eilanden genoemd Barelang ( een afkorting van Batam-Rempang-Galang) Het eiland is verbonden 
door de Barelang brug met Galang en Batam.  Er is weinig gezondheidszorg en een groot deel van de 
bevolking van Rempang leeft van het afval van de zee. 
Batam werd aan het eind van de jaren zestig sterk ontwikkeld toen de staats-oliemaatschappij 
Pertamina besloot het eiland als basis te nemen voor zijn exploratie- en bevoorradingsactiviteiten. 
Begin jaren zeventig besloot de Indonesische regering dat Batam een "tweede Singapore" moest 
gaan worden. Het eiland kent om deze reden veel industrie en veel van de natuur heeft hiervoor 
moeten wijken. De oerwouden van het eiland zijn praktisch verdwenen. Behalve voor de handel, is 
het eiland ook voor het toerisme belangrijk, voornamelijk dat van Singapore. 
Aan de rand van de oude verkommerde stad Nagoya zijn de sloppenwijken van Batam, huizen van 
plaatijzer en karton . Nabij Nagoya ligt Bukit Girang, de prostitutiebuurt van Batam. Wat in Singapore 
niet kan, mag op Batam. Dat trekt horden Singaporezen naar het eiland, op zoek naar de prostituées 
in de karaokebars van Nagoya Town. Voor de Singaporezen is Batam dè plek ‘to get away’ , weg van 
hun strenge moraal, voorschriften en wetgeving en hun dwingende en stresserende arbeidsethos. De 
contrasten zijn groot. 
De grote armoede in Rempang is voor velen aanleiding om naar Batam te vertrekken. Veel jonge 
meisjes belanden op deze manier in de prostitutie. 
Daarnaast proberen veel jongeren naar Singapore te komen. Het is een half uur varen en de mooie 
beloftes van ronselaars is erg verleidelijk. Zij proberen werk te vinden wat vaak illegaal en/of 
ongezond is. 
Op Rempang hebben de zusters JMJ de St.Ignatius Boarding House opgezet. Dit is een hostel/ 
boardingschool waar de kinderen van arme  gezinnen in de leeftijd van 7-13 jaar verblijven en 
onderwijs krijgen. De kinderen komen van verschillende eilanden.  
Naast het gebruikelijke school curriculum hebben de kinderen een extra programma waar zij leren 
verantwoordelijkheid te nemen, seksuele voorlichting krijgen, zelfvertrouwen kunnen opbouwen en 
allerlei vaardigheden leren om een betere toekomst tegemoet te kunnen gaan. 
De school heeft 117 leerlingen. De ouders betalen naar hun mogelijkheden.  
De kosten voor één kind per dag € 2. 
Daarnaast hebben de zusters ons (eind 2017) verzocht een project te steunen waarbij 9 kinderen een 
middelbare schoolopleiding (gaan) ontvangen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Indonesi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Riouwarchipel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sumatra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pertamina
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Wij hebben toen besloten dat de beide projecten – De Boardingschool en de 9 kinderen 
vervolgonderwijs – voor 3 jaar achter elkaar kunnen rekenen op € 3.000,- (voor de twee projecten 
samen).  
 

Project 5: KOMATA atelier, Jakarta 
Het KOMATA atelier is een project in Jakarta, waar o.a. slachtoffers van mensenhandel ondersteund 
worden in het opbouwen van een nieuwe toekomst. Dit gebeurt door deze vrouwen nieuwe 
vaardigheden aan te leren waarbij ze in staat gesteld worden een inkomen te genereren zodat zij hun 
gezin kunnen onderhouden en hierdoor minder snel slachtoffer worden van mensenhandelaren Ze 
zijn gespecialiseerd in schooluniformen maar maken daarnaast ook o.a. schorten en  ovenwanten. 
Door deze te verkopen, verkrijgen zij een eigen inkomen. 
De Elizabeth Foundation kocht bij dit project schorten en ovenwanten in en verkocht deze producten 
o.a. tijdens haar bijeenkomsten. Omdat dit atelier zicht thans goed zonder onze steun kan bedruipen, 
hebben we de productie-orders van schorten en ovenwanten verschoven naar het Victory Project. 
Project 5 is dus – in ieder geval voorlopig – gestopt. 
 
Toekomstige projecten / activiteiten: 

• Opzetten van een regionaal netwerk mensenhandel in Oost-Afrika (Kenia, Oeganda en 
Ethiopië en Malawi). De Elizabeth Foundation wil ooit, uitgaande van de huidige contacten, 
het netwerk uitbreiden en verstevigen, om de preventieve voorlichting te versterken en de 
opvang van slachtoffers te faciliteren. Denk bij dat laatste aan helpen ontsnappen aan de 
benarde situatie, onderdak vinden, tot rust komen en een middel van bestaan verwerven. 

• 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. 

• Het uitbreiden van onze voorlichting over mensenhandel naar speciale groepen. Wij denken 
hierbij aan kinderen op basisscholen (zowel onder- als bovenbouw), als aan kinderen op 
middelbare scholen. En daarnaast aan huiskamerbijeenkomsten, waarbij we onze 
voorlichting geven aan familie, vrienden en buren van diegene die haar/zijn huiskamer 
hiervoor openstelt. 

 
Samenwerkingsverbanden: 
Er bestaan contacten met onderstaande organisaties en netwerken. Het doel is om deze 
samenwerking hechter en meer structureel te maken en – daar waar dat nog niet (voldoende) aan de 
orde is – het onderwerp mensenhandel op de politieke en maatschappelijke agenda te krijgen en te 
houden. Het betreft hier de samenwerking met: 

• Het netwerk van de religieuzen in Nederland, De Konferentie Nederlandse Religieuzen. 

• Professionele organisaties in binnen en buitenland, zoals de IOM (International Organization 
for Migration).  

• Vrouwenorganisaties in Nederland en Europa.  

• Het netwerk van religieuzen in Europa, RENATE (Religious in Europe Networking Against 
Trafficking and Exploitation). 

• Het netwerk van religieuzen tegen mensenhandel wereldwijd, Talitha Kum. 

• Het internationale netwerk van religieuzen, Conference of Major Religious Superiors. 

• Platform Stop Moderne Slavernij 
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3.5. Beschikken over het vermogen van de Elizabeth Foundation 
 
Op grond van artikel 5 van de statuten van de stichting Elizabeth Foundation  (bestuursvergadering 
en bestuursbesluiten) en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele(rechts)persoon 
doorslaggevende zeggenschap binnen de Foundation.  Aldus kan geen enkele (rechts)persoon 
beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen. 
 
4. Overige 
 
4.1. Beloningsbeleid 
 
De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel 4 lid 6 
van de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden 
vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst. De projectcoördinator 
heeft na goedkeuring door het bestuur recht op vergoeding van onkosten gemaakt in het kader van 
het uitoefenen van de functie. 
  
 
4.2. Administratieve organisatie 
 
De administratie van de instelling wordt gevoerd door de projectcoördinator, de penningmeester 
verzorgt en is namens het bestuur verantwoordelijk voor het financiële beheer van de Foundation. 
De  administratie geeft inzicht in onder meer de aard en omvang van: 

- de aan de afzonderlijke bestuursleden toekomende onkostenvergoedingen; 
- de kosten van beheer en de andere uitgaven; 
- de aard en de omvang van inkomsten en het vermogen van de Foundation. 

 
Het boekjaar van de Foundation loopt van één januari tot en met eenendertig  december van het 
zelfde jaar.  
 
De jaarrekening van de Elizabeth Foundation bestaande uit  een balans en een staat van baten en 
lasten wordt opgesteld door de penningmeester. De jaarstukken worden binnen twee - maanden na 
afloop van het boekjaar aan het bestuur aangeboden. Het bestuur laat de boeken van de stichting 
onderzoeken door een externe  deskundige die van zijn bevindingen aan het bestuur verslag doet. De 
jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld nadat het heeft kennis  genomen van het door de 
externe deskundige uitgebrachte verslag. 
 
4.3. Publicatie 
 
Om te voldoen aan de regelgeving voor een ANBI instelling en de daaruit voortvloeiende 
publicatieplicht maakt  de Foundation op haar website relevante informatie  openbaar. Op de 
website - www.elizabethfoundation.nl  - wordt ook inzicht gegeven in (recente) ontwikkelingen. 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.elizabethfoundation.nl/

