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Voorwoord van de voorzitter
Voor u ligt het jaarverslag van de Elizabeth Foundation over het jaar 2019 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 op verschillende manieren kunnen uitvoeren. We
waren ook in 2019 in staat voorlichting/lezingen te verzorgen voor diverse gezelschappen zoals
vrouwenorganisaties, scholen, religieuzen, kerkelijke instellingen, business- en serviceclubs. Het
aantal verzoeken hiertoe is in 2019 stabiel gebleven. Hier zijn we heel blij mee omdat we daardoor in
staat zijn informatie en kennis over het thema mensenhandel te delen. Dat dit nodig is en zeker ook
op prijs wordt gesteld, blijkt telkens weer uit de interactie met de toehoorders.
Ook in 2019 zijn we in staat geweest om diverse projecten in Indonesië te ondersteunen. Zoals we in
een eerder verslag al hebben aangegeven, zijn er nog meer contacten in andere landen maar
aangezien we een stichting zijn met een klein aantal vrijwilligers blijven we ons voorlopig focussen op
Indonesië. We hebben met de projecten die we ondersteunen prima contact om goed inzicht te
krijgen in de vraagstukken en ondersteuningsmogelijkheden. Ook hebben we ter plekke goede
afspraken met de betrokkenen. In het bestuursverslag zullen we uitgebreider ingaan op de projecten.
Onze Projectcoördinator Elma heeft in 2019 een werkbezoek gebracht aan diverse oude en nieuwe
projecten in Indonesië. Samen met een bevriend artsenechtpaar zijn trainingen verzorgd en de
projecten geanalyseerd. Deze projecten worden gecoördineerd door de Zusters JMJ en Medische
Missie Zusters. De Elizabeth Foundation heeft overleg gehad met sr Theresia Supryati, algemene
overste van JMJ in Indonesië om na te gaan waar en hoe we deze projecten zouden kunnen
ondersteunen.
Al met al hebben een totaalbedrag van € 10.251,00 ter plekke kunnen besteden ter ondersteuning en
daar zijn we bijzonder blij mee.
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 november 2020 bestaan we 5 jaar en
daar willen we, Deo Volente, op een passende wijze bij stil staan (mini symposium en introductie van
een voorlichtingspakket voor basisschoolleerlingen over ‘uitsluiting en uitbuiting’).
Veel leesplezier.
Oude-Tonge
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J.G. (Jos) van den Nouland – Voorzitter

Oude-Tonge
19 mei 2020

3

Verslag van het bestuur
Hieronder treft u een evaluatie aan van de Projecten waaraan de Elizabeth Foundation - ook in 2019 een bijdrage heeft geleverd. Per project wordt tevens beschreven hoe onze voorgenomen acties zich
hebben ontwikkeld.
Project 1: Voorlichting in Nederland
Elma, onze projectcoördinator, geeft nog geregeld een lezing met de bijhorende verkoop van batik
producten (Project 4), boekjes en postzegels. Zowel de lezingen als de tassen en dierfiguren vallen
zeer in de smaak. In de zomer van 2020 zal Elma, vergezeld door vrijwilligers en bestuursleden,
braderieën en markten bezoeken om onze producten te verkopen en - en passant - informatie te
verstrekken.
Onze plannen om voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen voor de groepen 5/6 en 7/8 van de
basisschool hebben meer vorm gekregen. We hebben bij de commissie PIN (Projecten In Nederland
ten dienste van de Nederlandse Religieuzen) een aanvraag ingediend om ons financieel te steunen bij
het verwezenlijken van het volgende plan. Tijdens een minisymposium, ter ere van ons 5 jarig
bestaan in het najaar van 2020, willen wij het door ons ontwikkeld materiaal over ‘Uitsluiting en
Uitbuiting’ aanbieden aan de Nationaal Rapporteur tegen Mensenhandel en vertegenwoordigers van
Comensha (Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel), aan onze stichting verwante organisaties en natuurlijk - vertegenwoordigers van basisscholen.
Project 2: Elizabeth Noodfonds
We hebben in 2019 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 hebben wij weer € 3.000,- verleend aan zowel het St. Ignatius Boarding House als een
groepje van 9 getalenteerde kinderen die vervolgonderwijs genieten. Dit is het laatste deel van de
afgesproken financiële ondersteuning, waarmee wij beide projecten een goede start hebben willen
geven. Na evaluatie van de eerste drie jaren kunnen we overwegen een nog nader te bepalen vorm
van steun te leveren.
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 maken ze nu ook batik shirts, die op de lokale markt goed verkopen. In
Nederland vinden zowel de tassen als de knuffeldieren veel aftrek, bij de lezingen en bij het
dierenpark Taman Indonesia te Kallenkote, bij Steenwijk.
Werkbezoek
Elma, onze projectcoördinator, is in de zomer van 2019 naar Indonesië geweest, vergezeld door een
bevriend artsenechtpaar. Zij hebben daar de zusters ontmoet die bovenstaande projecten 3 en 4
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leiden, met hen geëvalueerd en hen de afgesproken gelden overhandigd.
Daarnaast hebben zij medische en verpleegkundige lessen gegeven aan 200 zusters en
stafmedewerkers die werken in de gezondheidszorg, waardoor zij met meer kennis en vaardigheden
aan de slag konden.
Voorafgaande aan deze reis was ook onze aandacht gevraagd voor de volgende projecten:
• financiële ondersteuning van een doof meisje en een blind meisje voor de periode van 3 jaar,
waardoor zij hun middelbare school kunnen afmaken;
• financiële ondersteuning van een kookproject: een groep vrouwen krijgt de kans om voor
zichzelf en hun kinderen te zorgen door te leren maaltijden te koken, die zij voor een redelijk
bedrag “op straat” kunnen verkopen. Hiervoor heeft men keukenapparatuur en een
hoogwaardige mobiele buitenkeuken nodig.
De Elizabeth Foundation heeft, na een onderzoek van Elma ter plaatse, haar fiat gegeven aan
beide projecten.
Tot slot
In december 2019 begon COVID- 19 in China met zijn verwoestende werk. In de maanden erna
spreidde niet alleen het virus zich uit over de wereld, maar ook alle maatregelen die ter bestrijding
ervan genomen werden, met als belangrijkste de lockdown en de 1,5 meter afstand.
Welke consequenties hebben deze maatregelen voor het werk van onze stichting?
In Nederland kunnen de lezingen voorlopig niet plaatsvinden, net zo min als onze aanwezigheid op
braderieën of markten, en beginnen er hiaten te ontstaan in de voorraad batikproducten.
Het ontwikkelen van het voorlichtingsmateriaal loopt vertraging op omdat de leraren die met ons
mee willen denken wel iets anders aan hun hoofd hebben. Daarbij zullen zij voorlopig geen behoefte
hebben aan welke toevoeging aan hun curriculum dan ook… Het minisymposium in het najaar, ter
ere van ons 5 jarig bestaan, komt hierdoor en door alle corona- maatregelen ook in het gedrang. Wij
zullen met de Commissie PIN overleggen wat we met de - inmiddels toegezegde - financiële
ondersteuning zullen doen: apart houden tot het moment waarop we alles weer vlot kunnen trekken
of het geld teruggeven.
In Indonesië heeft het coronavirus ook toegeslagen. Door de volledige lockdown ligt het vlieg- en
treinverkeer volledig stil, waarmee men wil bereiken dat de grote steden en de eilanden geïsoleerd
worden. Mede daardoor ligt ook het toerisme helemaal stil. Zowel het Victory Project (project 4) als
de ouders van de kinderen van het St. Ignatius Boarding House hebben te maken met een (bijna)
volledig stoppen van hun inkomsten. In één project zijn enkele zusters en een leerling in quarantaine
moeten gaan; de anderen zijn nog gezond.
We zullen ons beraden op de consequenties die de coronacrisis heeft voor het werk van onze
stichting.
Oude-Tonge
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J.G. (Jos) van den Nouland – Voorzitter (en waarnemend penningmeester)
L.M.J.B. (Lidwieke) 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. 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
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)
31-12-2018

31-12-2019

1.105

736

551

15.000

23.440

0

3.816

5.849

28.912

21.585

26.986

20.009

1.926

1.576

28.912

21.585

Activa
Vaste activa
Materiele vaste activa
Vlottende Activa
Spaarrekening ING
Spaarrekening Moneyou
Bankrekening ING
Totaal activa
Passiva
Reserves en fondsen
Algemene reserve
Bestemmingsfonds Projecten

Totaal passiva
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Staat van baten en lasten (in Euro)
31-12-2018

31-12-2019

Baten
Donaties
Opbrengst lezingen en verkoop producten
Rente
Totaal baten

13.195
3.986
28
17.209

4.523
3.659
9
8.191

Lasten
Projecten
Inkoop producten
Reis -en verblijfkosten
Organisatiekosten
Totaal lasten

13.000
766
269
995
15.030

11.119
2.500
859
1.040
15.518

2.179

-/- 7.327

770
785
0
2.194

25
-/- 375
-/- 6.977
0

0

0

Resultaat voor bestemming
Dotatie bestemmingsfonds projecten
Bestedingen uit bestemmingsfonds projecten
Onttrekking vrij besteedbaar vermogen
Toevoeging vrij besteedbaar vermogen
Resultaat na bestemming
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Grondslagen voor de jaarrekening
Boekjaar
Conform de statuten van de Stichting Elizabeth Foundation was dit boekjaar van 1-1-2019 tot en met
31-12-2019
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. En wordt onder
andere gebruikt voor het geven van presentaties en voorlichting in Nederland (Project 1).
Reserves en fondsen
Het vrij besteedbaar vermogen wordt onder andere gebruikt voor het financieren van de vijf
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.
Oude-Tonge
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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.

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

31-12-2018 Bestedingen

Uit resultaatbestemming

0
0
375
0
0

0
0
25
0
0

100
600
350
725
151
1.926

31-12-2019
100
600
0
725
151
1.576

Toelichting op de staat van baten en lasten (in Euro)
Donaties
In 2019 bestaan de donaties uit giften van individuele donateurs, collectes en speciale acties.
Donaties
Giften
Crowdfunding Sulawesi

31-12-2018

31-12-2019

5.117
8.078
13.195

4.523
0
4.523

Opbrengst lezingen
De projectcoördinator geeft lezingen voor vrouwengroepen, scholen, kerken service- en
businessclubs en overige geïnteresseerden. In 2019 zijn 6 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
Wij steunen zowel het St. Ignatius Boarding House als het vervolgonderwijs van negen kinderen met
een jaarlijkse bijdrage van € 3.000,- gedurende 3 jaar. Het betreft zowel de kosten voor verblijf als
onderwijs. Daarnaast hebben we vier nieuwe projecten van de Medische Missie Zusters in Indonesië
(mensen met een beperking) eenmalig ondersteund.
Wulan: Meisje van 17 jaar, doof, uit een arm gezin, voor het afronden van de laatste drie jaar van de
middelbare school.
Herlina: Moeder van 2 kinderen, doof, verlaten door haar man, huis en inkomen kwijt. Heeft kookles
en verkoopvaardigheden aangeleerd. Ten behoeve van een roestvrijstalen etenskar om op straat te
kunnen verkopen.
Gressia: Meisje komt uit een arm gezin, blind. Voor de afronding van de laatste drie jaar van de
middelbare school ter bekostiging van de examens (rest is al voor zien).
Home Economic Training: Aanschaf van keukenapparatuur t.b.v. trainingen in het bereiden van eten.
31-12-2018

31-12-2019

3.000
10.000
0
0
0
0
0
0
13.000

3.000
0
1.000
1.550
750
2.000
1.000
1.819
11.119

Projecten
Project 3-St Ignatius
Sulawesi
MMS Wulan
MMS Herlina
MMS Gressia
MMS Home Economic
Bijdrage trainingen zusters MMS
Reiskosten projectbezoeken

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 aangehouden.
Reis- en verblijfkosten
Kosten gemaakt door het bestuur en de projectcoördinator voor het verzorgen van lezingen en het
bezoeken van (potentiële) projecten.
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Reis -en verblijfkosten
Lezingen in Nederland
Bestuur

31-12-2018

31-12-2019

269
0
269

684
175
934

Organisatiekosten
Dit zijn kosten voor o.a. de website, afschrijvingen, bankkosten en telefonisch vergaderen.
Organisatiekosten
Automatisering
Bank
Representatie
Administratie
Afschrijving materiële vaste activa
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441
155
0
30
369
995

402
194
75
0
369
1.040
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