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Voorwoord van de voorzitter
Voor u ligt het jaarverslag van de Elizabeth Foundation over het jaar 2021 waarmee inzicht wordt
gegeven in het functioneren van onze 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 en
hoe we onze doelstellingen nastreven. Daarbij willen we graag voldoen aan de vereisten voor onze
status als Algemeen Nut Beogende Instelling.
De kernactiviteiten van onze stichting hebben we vanwege de beperkende COVID-19 maatregelen
ook in 2021 amper kunnen uitvoeren. We hebben dat jaar maar twee keer een lezing kunnen
verzorgen.
In 2021 zijn we niet in staat geweest om nieuwe projecten in Indonesië te ondersteunen. We hebben
met de projecten die we ondersteunen goed contact om inzicht te houden in de vraagstukken en
ondersteuningsmogelijkheden. Ook hebben we ter plekke goede afspraken met de betrokkenen.
In 2021 hebben we onze energie kunnen steken in het project ‘Uitbuiting en Uitsluiting’ door de
ontwikkeling van een lespakket voor groepen 7/8 van de basisschool. Hiertoe zijn we ondersteund
door de commissie PIN van de Konferentie Nederlandse Religieuzen en de binnengekomen donaties
na de uitgave van onze jubileumfolder het jaar ervoor.
De COVID-19 maatregelen zullen in 2022 minder beperkingen opleggen aan de mogelijkheden die we
hebben om weer lezingen te verzorgen.
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
mensenhandel en het bijdragen aan het voorkomen ervan. In 2022 werken we verder aan de
ontwikkeling van het voorlichtingspakket over ‘Uitbuiting en Uitsluiting” voor basisschoolleerlingen
en hopen we dit alsnog op een passende wijze te introduceren. Veel leesplezier.
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Verslag van het bestuur
Wat wij in 2021 door de beperkingen van de COVID-19 maatregelen niet konden doen, maar ook wat
we wel gedaan hebben, zal hierna per project besproken worden.
Project 1: Voorlichting in Nederland
We hebben in Nederland twee lezingen kunnen geven maar de overige lezingen konden niet
plaatsvinden, net zo min als onze aanwezigheid op braderieën of markten.
In 2021 hebben intensief gewerkt aan het digitale lespakket ‘Uitbuiting en Uitsluiting’. Vanwege de
actualiteit en urgentie voor basisscholen interessant, maar ook goed te gebruiken als
voorlichtingsmateriaal in andere situaties en voor andere doelgroepen. We hebben samengewerkt
met de tekenaar Erik Dries en met Hij & Ik Productions ( professionele ontwikkelaars op het gebied
van audio- visuele producten) om dit idee verder vorm te geven. We zullen er verder op ingaan bij
ons nieuwe project 6.
Project 2: Elizabeth Noodfonds
In 2021 hebben we dit fonds niet aangesproken, omdat er – binnen het kader van dit fonds – geen
beroep op werd gedaan.
Project 3: St. Ignatius Boarding House
In 2019 hadden we het laatste deel van de afgesproken financiële ondersteuning gegeven, waarmee
we hun projecten een goede start hebben willen geven. In 2021 geen verdere ontwikkeling.
Project 4: Victory Project
Dit (naai)project (voor aan mensenhandel ontsnapte vrouwen) heeft in 2018 een nieuwe en veiliger
plaats voor het atelier gekregen, waarna de vervaardiging van batikproducten weer volop voortgang
vond. Als nieuw product maakten ze ook batik shirts, die op de lokale markt goed verkochten. In
Nederland vonden zowel de tassen als de knuffeldieren veel belangstelling, bij de lezingen en bij het
dierenpark Taman Indonesia te Kallenkote, bij Steenwijk. In 2021 heeft er vanwege alle beperkende
maatregelen geen verkoop van de producten plaatsgevonden. De mensen van het Victory Project
hebben te maken met een (bijna) volledig stoppen van hun inkomsten.
Project 5: KOMATA project
Geen bijzonderheden
Project 6: Project Uitbuiting & Uitsluiting (voorheen Lespakket basisschool)
Digitaal lespakket voor groep 7 en 8 van de basisschool.
Zo maar wat koppen uit de krant of van TV programma’s:
•
•
•
•
•

onderzoek: kinderen in groep 7 verspreiden naaktfoto’s;
schatting: meer dan 5000 slachtoffers mensenhandel in Nederland in 2020 en 2021;
zeker de helft van de slachtoffers van mensenhandel wordt binnen enkele jaren opnieuw
slachtoffer van een misdrijf;
over ongedocumenteerde arbeiders: “Wij profiteren van hen, en niet omgekeerd”;
sexting, online shaming, sextortion, nieuwe vormen van Pesten.
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Er gaat geen dag voorbij of een artikel in de krant of een nieuwsrubriek of talkshow op de TV vraagt
aandacht voor arbeidsuitbuiting of online shaming. Onze stichting, de Elizabeth Foundation, houdt
zich al jaren bezig met slachtoffers van mensenhandel: wij hebben projecten waarbij we hulp
bieden en we geven voorlichting over hun situatie. Zie elders op deze website.
De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat ook jonge kinderen geconfronteerd worden met deze
problematiek. Daarom hebben we nu een project ontwikkeld gericht op de hoogste groepen van de
basisschool.
Wat zijn de doelen van het Project Uitbuiting en Uitsluiting?
• leerlingen maken kennis met, krijgen informatie over arbeidsuitbuiting en online shaming;
• leerlingen praten spelenderwijs met elkaar over deze problematiek en over wat het voor hen
persoonlijk zou kunnen betekenen;
• het betreft een digitaal onderwijspakket, waarbij de leerling zo zelfstandig mogelijk aan de
slag kan en waarbij de leerkracht zo min mogelijk tijd hoeft te investeren.
Wat houdt dit project in?
1. via 5 verhalen over personen die uitgebuit en/of uitgesloten worden, getekend en
audiovisueel bewerkt tot 5 videofilmpjes,
verhaal 1: Ibrahim, is gevlucht uit Irak
verhaal 2: Daria, is met haar man uit Roemenië gekomen om hier te werken
verhaal 3: Lorna, is uit de Filipijnen gekomen om hier voor kinderen te zorgen
verhaal 4: Felix is de vriend van Lina, die dreigt door haar klas uitgesloten te worden
verhaal 5: Jacinta, die dreigt door haar vriend uitgebuit te worden
2. worden leerlingen uitgenodigd te bedenken wat dit voor elk van de personen betekent,
3. waarna ze via een door ons gevulde (digitale) bibliotheek informatie krijgen over
omstandigheden, oorzaken, gevolgen etc.,
4. om dan te bedenken hoe het verhaal voor elk van hen zou kunnen aflopen, ten goede of ten
slechte,
5. om tot slot hun bevindingen en ideeën te presenteren aan elkaar.

Tot slot
Door alle coronamaatregelen was het voor Elma, onze projectcoördinator, niet mogelijk een
werkbezoek af te leggen. We hebben wel contact met Zr. Theresia in Indonesië om op de hoogte te
blijven van de stand van zaken rond de projecten daar en hoe het met hen gaat.
De gevolgen van de Coronacrisis en de toestand in de wereld zullen voorlopig grote invloed houden
op het werk van onze stichting.

Oude-Tonge

4 mei 2022

J.G. (Jos) van den Nouland – Voorzitter (en waarnemend penningmeester)
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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. Per 1 april 2018 is de penningmeester teruggetreden.
Vanaf dat moment heeft de voorzitter de taken van de penningmeester op zich genomen en zijn we
op zoek naar een nieuwe penningmeester. Zolang er geen vervanging mogelijk is, blijven de overige
bestuursleden hun werkzaamheden verrichten.
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- (waarnemend Penningmeester sinds 1 april 2018)
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)
31-12-2020

31-12-2021

367

1

Spaarrekening ING

30.000

30.001

Bankrekening ING

5.944

8.240

36.311

38.242

27.843

29.524

8.468

8.718

36.311

38.242

Activa
Vaste activa
Materiele vaste activa
Vlottende activa

Totaal activa
Passiva
Reserves en fondsen
Algemene reserve
Bestemmingsfonds projecten

Totaal passiva
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Staat van baten en lasten (in Euro)

Baten
Donaties
Opbrengst lezingen en verkoop producten
Jubileum symposium van KNR
Rentebaten
Totaal baten
Lasten
Projecten
Inkoop producten
Reis -en verblijfkosten
Organisatiekosten
Jubileumfolder
Totaal Lasten

Resultaat voor bestemming
Onttrekking vrij besteedbaar vermogen
Toevoeging vrij besteedbaar vermogen
Dotatie bestemmingsfonds projecten
Bestedingen uit bestemmingsfonds projecten
Resultaat na bestemming

31-12-2020

31-12-2021

14.015
863
2.500
0
17.378

3.340
15
0
1
3.356

0
0
112
1.522
1.018
2.652

0
0
0
1.425
0
1.425

14.726

1.931

0
7.834
6.892
0

0
1.681
250
0

0

0
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Grondslagen voor de jaarrekening
Boekjaar
Conform de statuten van de Stichting Elizabeth Foundation was dit boekjaar van 1-1-2021 tot en met
31-12-2021
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 vijf jaar lineair afgeschreven. En hebben geen restwaarde.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Geen
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. Deze wordt onder
andere gebruikt voor het geven van presentaties en voorlichting in Nederland (Project 1). Per ultimo
2021 wordt deze laptop gewaardeerd op restwaarde.
Reserves en fondsen
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Het vrij besteedbaar vermogen wordt onder andere gebruikt voor het financieren van de zes
projecten van de Elizabeth Foundation (meer informatie is te vinden op de website
www.elizabethfoundation.nl). Daarnaast worden de kosten die door de Elizabeth Foundation bij het
vervullen van haar doelstellingen worden gemaakt hieruit betaald.
De onder bestemmingsfonds 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. De eerste uitgaven voor het Project
Uitbuiting & Uitsluiting (voorheen: Lespakket basisschool) worden pas in 2022 verwacht.

Bestemmingsfonds Projecten
Voorlichting in Nederland
Elizabeth noodfonds
St. Ignatius Boarding House
Victory project
Komata atelier
Project Uitbuiting &Uitsluiting

31-12-2020 Bestedingen

Uit resultaatbestemming

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
250
250

100
600
0
725
561
6.482
8.468

31-12-2021
100
600
0
725
561
6.732
8.718

Toelichting op de staat van baten en lasten (in Euro)
Donaties
In 2021 bestaan de donaties uit giften van individuele donateurs, collectes en speciale acties. Een
donatie van €250 is na contact donateur extra gedoteerd aan project Uitbuiting & Uitsluiting.

Donaties
Giften

31-12-2020

31-12-2021

14.015

3.340

14.015

3.340

Opbrengst lezingen
De projectcoördinator geeft lezingen voor vrouwengroepen, scholen, kerken service- en
businessclubs en overige geïnteresseerden. In 2021 zijn 2 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.
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Projecten

31-12-2020

Projecten
Project 3-St Ignatius
Project 6-Uitbuiting&Uitsluiting
Reiskosten projectbezoeken

0
0
0
0

31-12-2021

0
0
0
0

Inkoop producten
Dit zijn de kosten van de ingekochte producten die bij de lezingen verkocht worden. Het zijn voor een
producten gemaakt in Indonesië (het Victory Project en het Komata atelier), eigen Elizabeth
Foundation postzegels en seizoensgebonden gadgets. Voor ingekochte producten worden geen
voorraden verantwoordt.
Reis- en verblijfkosten
Kosten gemaakt door het bestuur en de projectcoördinator voor het verzorgen van lezingen en het
bezoeken van (potentiële) projecten. Een lezing in 2021 was op Goeree-Overflakkee en daar zijn
vanwege de korte reisafstand geen reiskosten in rekening gebracht. Ook voor de lezing in
Nederhemert zijn geen reiskosten berekend.

Reis -en verblijfkosten
Lezingen in Nederland
Bestuur

31-12-2020

31-12-2021

0
112
112

0
0
0

Organisatiekosten
Dit zijn kosten voor o.a. de website, afschrijvingen, bankkosten en telefonisch vergaderen.

Organisatiekosten
Automatisering
Bank
Afschrijving materiële vaste activa
Accountant

31-12-2020

31-12-2021

402
146
369
605
1.522

311
143
366
605
1.425
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