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Bewogen jaar,  
op naar de toekomst
We staan er goed voor! Mede door uw betrokkenheid gaat 
het goed met International Justice Mission Nederland. 
Dankuwel daarvoor.

Dit jaarverslag gaat over een bewogen jaar. De komst van een nieuwe directeur - 
met een vertrouwd gezicht - na het vertrek van de vorige. Ontwikkelingen in de 
organisatie van IJM Nederland en wereldwijd. Een nieuwe structuur, bedoeld om 
nog steviger in onze schoenen te staan. Slavernij, het schenden van mensenrechten, 
het uitbuiten van de zwakken, het is aan de orde van de dag. Sterker nog, het lijkt 
wel steeds erger te worden. Ondanks al onze inspanningen blijft het nodig om dag 
in, dag uit bezig te zijn met het bestrijden van dit onrecht. Voor mijzelf blijft het een 
ongelofelijk idee dat Nederland nog maar anderhalve eeuw geleden de slavernij 
afgeschaft heeft. “Schat, ik loop even naar de winkel, moet je nog iets? Ja, doe maar 
een pak melk, een halfje bruin en een mens.” Ik krijg er echt rillingen van.

Dat in de Verenigde Staten en ver daarbuiten de Black Lives Matter beweging ook 
weer stevige aandacht vraagt voor de effecten en impact van die slavernij is ook een 
kans. Dat de dramatische doorwerking van iets dat al in de 19e eeuw is afgeschaft nu 
nog zó heftig is, geeft ook ons nu te denken. Ook vandaag de dag is er - u weet dat - 
nog heel veel slavernij en uitbuiting. Kinderen van een jaar, weduwen van 75 jaar, hele 
gezinnen. Het houdt niet op. Tenzij iemand er een stokje voor steekt.

Laten wij die iemand zijn, met z’n allen. Wij kennen de verhalen van de ellende. Wij 
wéten ervan. En als een mens, een medeschepsel, uit de diepten van ellende roept 
- laten wij dan de hand zijn, het hoofd, het lichaam dat antwoordt op dat roepen. 
Met de nieuwe organisatie zoals we die hebben, in Nederland en wereldwijd, heb ik 
er alle geloof in dat IJM de doelen gaat waarmaken. Groeien in Nederland, groeien 
wereldwijd. 

Slavernij de wereld uit. Het kan. 

Martijn Vroom 
Voorzitter Raad van Toezicht IJM Nederland

Het gevecht gaat door
Het is een foto die een schokgolf veroorzaakte in India. 
Op de foto zie je Kasi, een 70-jarige man die neerknielt 
in het stof (zie pagina 4). Hij smeekt om bevrijding. Of 
er alsjeblieft een einde kan komen aan de nachtmerrie 
waarin hij met 41 andere mensen is beland (onder wie 
kinderen en zelfs een baby).

De nachtmerrie van moderne slavernij is vandaag nog steeds realiteit. Miljoenen 
kinderen, vrouwen en mannen lijden dagelijks onder geweld van slaveneigenaren en 
criminele bendes. Maar er is goed nieuws: de wereldwijde beweging tegen slavernij 
groeit. Vanuit scholen, kerken, gezinnen, bedrijven staan mensen op. Ze gaan de strijd 
aan. Voor dat meisje dat tien keer per dag verkracht wordt in een bordeel. Voor die 
jongen die dagelijks wordt uitgebuit en mishandeld op een vissersboot. Voor die man 
die stenen moet hakken in de brandende zon tot hij erbij neervalt.

Ook steeds meer overheden komen in beweging en zijn vastberaden slavernij uit 
te bannen. Zo konden we in september 2019, samen met de Indiase overheid, 76 
mensen bevrijden die als slaaf werkten in een juwelenfabriek. Dankzij uw steun en 
gebed kunnen we doorgaan met bevrijdingsoperaties, traumazorg en het trainen van 
bijvoorbeeld rechercheurs.

Ook in Europa zijn slavernij en mensenhandel aan de orde van de dag. Vrouwen uit 
bijvoorbeeld Roemenië worden verhandeld en komen hier terecht in de seksindustrie. 
Daarom zijn we vorig jaar begonnen met een kantoor in Roemenië, om vanaf daar te 
vechten tegen mensenhandel en gedwongen arbeid (zie pagina 16 en 17).

Het gevecht is nog lang niet voorbij. Maar we zijn hoopvol en gaan door. Until all are 
free! Daarbij speelt u een belangrijke rol. We zijn ontzettend dankbaar voor al onze 
donateurs, vrijwilligers en ambassadeurs. Samen maken we een einde aan slavernij.

Mijn hoop is dat de verhalen in dit jaarverslag u hoop en inspiratie bieden.

Met dankbaarheid,

Caroly Houmes  
Directeur IJM Nederland
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U gaf mensen in slavernij  
hun vrijheid terug

You sent freedom  
to people in slavery

Kasi wist dat dit zijn enige kans was. Terwijl de middagzon 
brandde op zijn blote rug, knielde de 70-jarige man op de 
stoffige grond.

Kasi smeekte de ambtenaren om vrijheid voor zijn familie. Om 
verlichting na jaren van slavenarbeid. Jaren van mishandeling, 
scheldtirades, uithongering en werkdagen van vaak twintig 
uur.

De ambtenaren waren diep geschokt door Kasi’s noodkreet. 
Mede dankzij uw steun kon IJM samen met de autoriteiten 
en een partnerorganisatie een reddingsoperatie uitvoeren. 
Kasi werd in de zomer van 2019 gered, samen met 41 
andere slaven, onder wie zestien kinderen en een baby van 
twee weken.

Dagelijks leden de families onder wreedheid en vele 
ontberingen, van racistische scheldtirades tot fysieke 
mishandeling. Twee weken voor de bevrijding moest een 
vrouw in een open veld bevallen van haar kleine meisje. “Het 
was alsof we jaren in de hel leefden”, vertelde één van de 
bevrijde vrouwen. 

Eerst durfden Kasi en de andere overlevenden niets te 
vertellen over wat ze hadden meegemaakt, uit angst dat de 
eigenaar later wraak zou nemen. Maar een reddingswerker 
genaamd Kalpana - die door IJM in 2013 werd bevrijd - 
moedigde hen aan en zei: “Je moet niet bang zijn voor 
de eigenaar. Hij moet bang zijn voor jullie. Loop met 
opgeheven hoofd.” De foto van Kasi die neerknielt in het 
stof, veroorzaakte een schokgolf en haalde onder andere de 
voorpagina van The Times of India. 

In 2019 werden met uw hulp

1.895 

95 

20 

600 

SLACHTOFFERS VAN GEWELD EN 

ONDERDRUKKING BEVRIJD

VERDACHTE CRIMINELEN 

GEARRESTEERD

CRIMINELEN DOOR LOKALE 

RECHTERS BERECHT

MENSEN GEHOLPEN MET 

TRAUMAZORG EN NAZORG

BEVRIJDEN

OPPAKKEN

VEROORDELEN

HERSTELLEN

ZU ID -A Z I Ë

‘Het was alsof we jaren in de hel leefden’
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Jakelin groeide op met haar moeder en drie broers in een 
klein huisje in Guatemala City. Haar moeder werkte hard als 
conciërge om voor het gezin te zorgen en de kinderen een 
fijne kindertijd te geven. Toen haar vader terug in beeld 
kwam, was haar kindertijd voorbij.

Overdag dwong hij Jakelin en haar broers om hout te hakken. 
’s Nachts sloop hij vaak Jakelins kamer in en misbruikte haar. 
Hij dreigde het hele gezin te vermoorden als ze haar mond 
hierover open zou doen. 

Helaas is Jakelins verhaal niet uniek. In sommige buurten 
in Guatamala is 1 op de 4 meisjes slachtoffer van seksueel 
geweld. Ze zijn bang om hun mond hierover open te doen. 

Toen haar moeder het misbruik ontdekte, nam ze Jakelin en 
haar broers mee naar buiten en vluchtte ze naar de kerk. 
Ze deed aangifte, maar had geen geld voor een advocaat. 
Daardoor was de kans op een veroordeling heel klein.

Dankzij donateurs als u, kon IJM haar helpen. Een IJM-
advocaat behandelde Jakelins zaak en nazorgmedewerkers 
gaven haar traumazorg. Ze vond de kracht om de stilte te 
doorbreken en te getuigen tegen haar vader, die veroordeeld 
werd tot acht jaar cel. Jakelin is volledig tot bloei gekomen. 
Ze heeft nu een zoon én een missie: advocaat worden en 
laten zien dat recht voor de armen mogelijk is. 

U beschermde mensen tegen 
geweld en misbruik

In 2019 werden met uw hulp:

233

75 

67 

29

SLACHTOFFERS VAN GEWELD EN 

ONDERDRUKKING BEVRIJD

VERDACHTEN GEARRESTEERD

GEWELDPLEGERS VEROORDEELD 

DOOR LOKALE RECHTERS

MENSEN GEHOLPEN MET 

TRAUMAHULP EN NAZORG

BEVRIJDEN

OPPAKKEN

VEROORDELEN

HERSTELLEN

L AT I JNS -AME R IK A
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U vocht mee tegen 
mensenhandel
Een man uit Thailand bood Samnang een baan in de 
visindustrie aan. Een geweldige kans, dacht hij. Maar hij 
belandde in een nachtmerrie. 

Samnang was een arme boer uit Cambodja, zonder opleiding. 
Het was een dagelijks gevecht om zijn gezin te onderhouden. 
Toen iemand van buiten het dorp hem een goedbetaalde 
baan op een vissersboot in Thailand aanbood, klonk dat heel 
aanlokkelijk.

In Thailand werd hij op een boot geplaatst met 31 
andere mannen uit Cambodja. 18 tot 20 uur per 
dag moesten ze netten uitgooien en binnenhalen. 
Als ze een fout maakten, werden ze geslagen 
door de booteigenaar of zelfs overboord gegooid. 

Door heel Zuidoost-Azië zijn mensenhandelaren 
en bendes actief die kwetsbare kinderen, 
vrouwen en mannen in de val lokken met 
beloften van mooi werk en een zonnige toekomst. 
Met uw hulp kunnen we rechtssystemen in deze 
regio weer opbouwen. Markten waar kinderen 
als sekslaaf werden verkocht, zijn gesloten. Politie 
en autoriteiten krijgen training om sekshandel 
(online en fysiek) te bestrijden. En in 2019 
konden we ons werkgebied uitbreiden in de 
Thaise visserij, zodat mensen als Samnang veilig 
naar hun familie konden terugkeren. 

Vandaag, na zes uitputtende jaren in slavernij, 
is Samnang weer thuis en hoopvol over zijn 
toekomst. De handelaars die hem tot slaaf 
hadden gemaakt, zijn inmiddels veroordeeld.

In 2019 werden met uw hulp:

1.387 

60 

47 

66 

SLACHTOFFERS VAN GEWELD EN 

ONDERDRUKKING BEVRIJD

VERDACHTEN GEARRESTEERD

MISDADIGERS VEROORDEELD

MENSEN GEHOLPEN MET 

TRAUMAHULP EN NAZORG

BEVRIJDEN

OPPAKKEN

VEROORDELEN

HERSTELLEN

ZU IDOOST-A Z I Ë
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U beschermde 
de kwetsbaarstenYou protect the innocent

Tijdens Kerst 2015 werd Patrick Kabuchi op brute wijze 
aangevallen door een hoge politieofficier, die hem 
vervolgens vals beschuldigde van illegaal wapenbezit. 
Patricks leven stond in een oogwenk op z’n kop en hij had 
jaren in de gevangenis kunnen zitten voor een misdaad die 
hij niet had begaan. 

Jarenlang hebben we gezien hoe corrupte of ontoereikende 
rechtssystemen onschuldige mensen hebben geschaad en 
schuldigen hebben beschermd. Autoriteiten beschuldigen 
onschuldigen zoals Patrick, eisen steekpenningen voor 
de dienst, of ontkennen dat er überhaupt een misdaad 
heeft plaatsgevonden. Maar al te vaak hebben de mensen 
die onder deze corruptie lijden geen middelen om zich 
te verweren, het zijn mensen zonder status, geld of 
invloed. Door uw steun zijn deze mensen echter niet meer 
machteloos,

In Oeganda worden kinderen beschermd tegen aanranding 
en weduwen en wezen worden beschermd tegen 
familieleden die proberen hun land te stelen. In Ghana 
worden tot slaaf gemaakte jonge kinderen gevonden en 
in veiligheid gebracht. En in Kenia hebben mensen als 
Patrick nu een sterke verdediging tegen politieagenten 
die hun macht misbruiken. In 2019 heeft een rechter van 
de Keniaanse rechtbank Patrick vrijgesproken van alle 
aanklachten en verklaard: “In mijn optiek zou het een ernstige 
misvorming van het recht zijn als Patrick wordt veroordeeld 
op basis van wat de politieagenten over hem beweren.”

Dankzij uw steun kreeg Patrick zijn vrijheid terug en is 
hij eindelijk in staat zijn dromen waar te maken.

In 2019 werden met uw hulp

141 

74 

29 

211 

SLACHTOFFERS VAN GEWELD EN 

ONDERDRUKKING BEVRIJD

VERDACHTEN GEARRESTEERD

MISDADIGERS VEROORDEELD 

DOOR LOKALE RECHTERS

MENSEN GEHOLPEN MET 

TRAUMAHULP EN NAZORG

BEVRIJDEN

OPPAKKEN

VEROORDELEN

HERSTELLEN

AFR IK A
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IJM Nederland wil het verhaal over moderne slavernij delen 
(bewustwording), anderen bij de strijd tegen deze plaag van geweld 
betrekken (fondsenwerving) en politieke beïnvloeding (advocacy). 
In het boekjaar 2019/2020 kende IJM Nederland een groei qua 
inkomsten, bijdrage aan het werkveld en aantal medewerkers en 
vrijwilligers.

EEN AANTAL HOOGTEPUNTEN VAN DEZE 
PERIODE:

Freedom Sunday

In 2019 nam IJM Nederland voor de tweede keer deel aan 

Freedom Sunday. In totaal vroegen 50 kerken in hun zondagse 

dienst op 23 september aandacht voor de strijd tegen 

slavernij. Wereldwijd deden duizenden kerken mee aan 

Freedom Sunday. Wekelijks ontvingen meer dan 1000 mensen 

een gebedsmail om te gebruiken bij het gebed voor IJM.

Spreekbeurten 

Sprekers van IJM deelden ons verhaal in kerken (111 keer), 

op scholen (172 keer) en bij bedrijven (45 keer, waarvan 8 

Rotary Clubs, 32 ondernemersontbijten en 5 Incompany). Een 

veelgehoorde reactie van toehoorders is dat zij niet wisten 

dat er vandaag de dag nog zoveel mensen in slavernij leven 

en dat slavernij in deze tijd nog zulke misdadige vormen 

aanneemt. Ook in 2020 zullen wij ons voor bewustwording en 

fondsenwerving blijven richten op het delen van het verhaal 

van moderne slavernij en oproepen om hier gezamenlijk een 

einde aan te maken.

Media

Ook in 2019 zocht IJM actief de media om mensen te 

betrekken bij de strijd tegen moderne slavernij. Zo gingen 

wij voor het vijfde achtereenvolgende jaar een partnerschap 

aan met Groot Nieuws Radio. Ook organiseerden we een 

journalistenreis naar het werk van IJM in de Filipijnen, waar 

journalisten van Groot Nieuws Radio en EO-magazine Visie 

aan deelnamen en veel publiciteit aan gaven. In de landelijke 

pers kregen wij diverse keren aandacht, zoals in het 

Nederlands Dagblad, Hart van Nederland, Reformatorisch 

Dagblad en Trouw.

Campagnes

Gedurende het boekjaar 2019/2020 hebben we 

diverse campagnes gedaan gericht op fondsenwerving, 

verantwoording en binding. Zo voerden we in maart 2019 

campagne aan de hand van het verhaal van Marj, een meisje 

dat we eerder al bevrijd hadden uit een situatie waarin ze 

mishandeld werd voor cyberseks. 

Tijdens de eindejaarscampagne stond het verhaal van Esther 

centraal om ons werk in Ghana te belichten. Samen met het 

vrouwenmagazine Eva voerden we in 2019 en begin 2020 

ook campagne om ons werk in Ghana te ondersteunen met 

geld en gebed.

Ondernemersevents

Voor ondernemers organiseerde IJM diverse events met onder 

andere IJM-spreker John Tanagho uit De Filipijnen en Monica 

Nettey uit Ghana. In maart 2019 heeft IJM samen met business 

partner Keen Design de IJM Hackathon 2019 georganiseerd. 

Tientallen IT-experts kwamen een hele dag bij elkaar om 

technologische innovaties te bedenken en te realiseren om 

moderne slavernij tegen te gaan. In juni 2019 heeft Monica 

Nettey tijdens onze BBQ & Veiling ondernemers geïnspireerd 

om in actie te komen tegen kindslavernij in Ghana. Met de 

veiling, onder leiding van veilingmeester Andries Knevel, is 

in totaal €25.000,00 opgehaald. Verschillende ondernemers 

hebben zich tijdens dit event als business partner aangesloten 

bij IJM. Ten slotte heeft IJM in 2019 ook een exclusieve 

lunch georganiseerd waarbij een aantal ondernemers met 

middelgrote bedrijven aan tafel gingen met onze directeur 

uit Ghana, Will Lathrop. Samen hebben de ondernemers een 

bedrag van €50.000,00 bij elkaar gelegd om het werk van IJM 

in Ghana financieel te ondersteunen.

Nieuws uit Nederland

foto Nathalie van der Straten-Folkersma

Monica Nettey - foto Michaël Terlouw

Esther
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foto Michaël Terlouw

Op 22 juni 2019 hielden we de tweede editie van IJM’s 

MudRaise in Biddinghuizen. Het was een prachtige, zonnige 

dag. Het deelnemersaantal is binnen een jaar meer dan 

verdubbeld! Meer dan 500 mensen gingen door de modder 

tegen slavernij (481 volwassenen, 27 kinderen). 

Deelnemers waren al maanden van tevoren aan de 

slag gegaan met fondsenwerven, ieder op zijn of haar 

eigen manier. Opmerkelijk dit jaar: vanuit kerken deden 

er verschillende grote groepen mee. Bijvoorbeeld uit 

Baptistengemeente Op Doortocht in Ede, Evangelie 

Gemeente Regenboog, Evangelische Gemeente Eljakim uit 

Dordrecht, Ichtus VBG uit Wierden

Deelnemers benadrukken dat het 
‘Samen-gevoel’ centraal stond.

Daarnaast namen voor het eerst bedrijventeams deel aan de 

MudRaise, zoals Van Ree accountants. Voor de volwassen 

deelnemers was er een uitdagend parcours van 3, 6, 9 of 18 

kilometer met ruim 50 obstakels. De kinderen hadden een 

eigen parcours van 600 meter, waar ze 1 of 2 rondjes renden. 

De presentatie van de dag was in handen van MC’er Godwin 

Arhin. Met dank aan 40 fantastische vrijwilligers en diverse 

sponsoren werd de MudRaise 2019 een onvergetelijke 

ervaring. Deelnemers benadrukken dat het ‘Samen-gevoel’ 

centraal stond op de dag. 

De opbrengst van de MudRaise 2019 was maar liefst 

€ 350.306,00 (inclusief de jaarlijkse waarde van Freedom 

Partners) en €329.976,00 (exclusief Freedom Partners).  

Dank aan de deelnemers, vrijwilligers en de vele donateurs!

MudRaise 2019:  
een onvergetelijke ervaring

foto Dave de Haan

foto Michaël Terlouw

foto Michaël Terlouwfoto Michaël Terlouw
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IJM Roemenië:

Mensenhandel bestrijden  
over landsgrenzen heen

Slavernij en mensenhandel zijn niet slechts problemen die 

buiten Europa spelen en ze gaan ook niet aan Nederland 

voorbij. Veel prostituees die in het Amsterdamse Wallengebied 

werken, komen uit Oost-Europa. Niet zelden zijn zij door 

criminelen met valse beloften naar Nederland gelokt. Bij 

aankomst in Nederland, beginnen ze al met een schuld 

vanwege de reis en woningborgsom. En vrijwel al deze 

vrouwen maken geweld mee, blijkt uit onderzoek van Soa Aids 

Nederland. Onderzoeksjournalist Renate van der Zee deed 

uitgebreid onderzoek naar prostitutie in Nederland en sprak 

met diverse ‘sekswerkers’. De verhalen die ze optekende, zijn 

vaak gruwelijk en schokkend. Zo vertelt ze over een vrouw die 

voor haar pooier vijfhonderd euro per dag moest binnenhalen. 

“Wanneer dit niet lukte moest ze op handen en knieën gaan 

staan en dan werd ze als een hond geslagen.”

“Mensenhandel voor prostitutie is een 
veelkoppig monster.”

Mensenhandel voor prostitutie dreigt uit te groeien tot een 

veelkoppig monster, waar justitie geen grip op kan krijgen. 

Als criminelen straffeloos hun gang kunnen gaan, ontstaat er 

een wetteloze jungle waar het recht van de sterkste geldt. 

Kwetsbare mensen kunnen dan zomaar bestolen, uitgebuit 

en verkracht worden. Om die reden heeft IJM besloten ook 

in Europa te strijd aan te binden met mensenhandel. Er is 

gekozen om een kantoor in Roemenië te openen, omdat 

mensenhandel en uitbuiting hier relatief veel voorkomen. 

Shawn Kohl geeft hier leiding aan het team.

Kun je iets vertellen over je eigen werkervaring? 

“Van 2015 was ik directeur van IJM in Oeganda en gaf leiding 

aan het team daar om geweld tegen vrouwen en kinderen 

te bestrijden. Met ons team richtten we ons ook op de 

verbetering van het rechtssysteem in Oeganda, om zo de 

rechtspositie van kinderen en vrouwen te beschermen. 

Daarvoor werkte ik voor IJM Cambodja om te strijden 

tegen uitbuiting van kinderen in de seksindustrie. Ook ben 

ik directeur van IJM Rwanda en Kenia geweest, waar we 

seksueel geweld tegen kinderen en machtsmisbruik door 

de politie bestreden. In september 2009 begon ik bij IJM 

in Cambodja, als adjunct-directeur, om te strijden tegen 

de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen. Al deze 

ervaring in het bestrijden van mensenhandel en slavernij 

komt in Roemenië goed van pas.”

“We zoeken actief contact met 
Nederland.”

Wat is een hoogtepunt van IJM Roemenië in 2019? 

“Voor mij was dat de verhuizing naar Roemenië en het 

opzetten van reddingsoperaties. We hebben van de regering 

van Roemenië de formele status van stichting gekregen en 

kunnen zo officieel met hen samenwerken. Dit kwam door de 

afzonderlijke veldbeoordelingsbezoeken en de bereidheid 

van de overheid om uitbuiting en mensenhandel aan te 

pakken. We hebben een kantoor opgezet en kregen van 

buitenlands autoriteiten belangrijke aanwijzingen door; deze 

hebben geleid tot de eerste criminele veroordelingen in 

2020.”

“Criminelen moeten beseffen dat ze 
niet wegkomen met mensenhandel.”

Wat zie je als de grootste uitdaging van het werk in 

Roemenië? 

“Op dit moment hebben de beperkingen van de COVID-

uitbraak grote gevolgen voor mensen die slachtoffer zijn van 

mensenhandel. Er zijn minder hulpmiddelen in een tijd waarin 

slachtoffers daar juist veel meer behoefte aan hebben. Van 

opvanghuizen met wie we samenwerken horen we dat de 

klok tien jaar is opgedraaid, ze richten zich nu vooral op het 

uitdelen van noodvoedsel omdat velen hun baan hebben 

verloren. We moeten innovatieve manieren vinden om de 

slachtoffers van mensenhandel te bereiken, in samenwerking 

met de overheid. Criminelen moeten beseffen dat ze ook in 

deze crisistijd niet wegkomen met mensenhandel en uitbuiting. 

Vooral bij grensoverschrijdende misdaad, wat vaak geldt 

voor mensenhandel, is het een uitdaging om criminelen ter 

verantwoording te roepen. Veel criminelen weten dat het in 

hun voordeel werkt om over landsgrenzen heen te werken: 

ze hebben meer vluchtroutes en een grotere kans om straf te 

ontlopen.”

Wat is je hoop voor de toekomst? 

“Juist vanwege het internationale karakter van mensenhandel 

verwacht ik veel van samenwerking over landsgrenzen heen. 

Mensenhandel is een internationale misdaad, die vraagt 

om een internationale aanpak. Daarom zoeken we actief 

naar contact met landen waar mensen naartoe verhandeld 

worden, zoals Nederland. We zijn uitgenodigd voor het diner 

bij de Nederlandse ambassadeur die heeft aangegeven van 

bestrijding van mensenhandel een prioriteit te willen maken. 

We kijken uit naar deze en andere samenwerkingsverbanden 

die landsgrenzen overschrijden.” 

In 2019 heeft IJM een kantoor geopend in Roemenië, om vandaaruit 
te strijden tegen mensenhandel, gedwongen uitbuiting en online 
seksuele uitbuiting van kinderen. Shawn Kohl, directeur van 
IJM Roemenië, vertelt over de kansen en uitdagingen in Europa. 
“Mensenhandel is een internationale misdaad die vraagt om een 
internationale aanpak.”

Shawn Kohl

Veel prostituees op de Amsterdamse Wallen komen uit Oost-Europa.
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Waarom besluiten mensen om 
onderdeel te worden van het 
bevrijdingswerk van IJM? Wat 
beweegt ze om op te komen voor 
de meest kwetsbaren wereldwijd? 
Donateurs vertellen over hun 
drijfveren.

Eva van Dijke: “De cijfers liegen er niet om; meer mensen dan 

ooit leven vandaag de dag in slavernij. Dat maakt mij boos en 

verdrietig. En moedeloos: wat kan ik doen? Kán ik iets doen? 

‘Untill all are free’, is dat niet te hoog gegrepen en onmogelijk? 

Maar dan lees ik de verhalen van het werk van International 

Justice Mission: over Chang en Marj die bevrijd werden van 

misbruik voor cyberseks. Van Alex die zwaar en gevaarlijk 

werk moest doen voor vissers op Lake Volta. Of over de 

ouders van Bablu die in slavernij gevangen zaten. Door deze 

verhalen weet ik dat er wel iets is dat ik kan doen. Voor 

Chang, voor Marj. Voor Alex en Bablu. Als Freedom Partner 

kan ik mijn steentje bijdragen aan IJM’s grote reddingsteam. 

Een reddingsteam dat niet werkt vanuit eigen kracht, maar 

zich gedreven weet door de kracht van de echte Redder die 

bevrijdt. Until all are free!”

“Door deze verhalen weet ik dat 
er wel iets is dat ik kan doen.”

Gerwin en Joséba Meertens: “Onze motivatie om Freedom 

Partner te zijn is dat we van God houden en van mensen. 

Het is zo oneerlijk te zien dat we niet allemaal gelijk lijken 

te zijn in deze wereld, er is onrecht, pijn, verdeeldheid en 

gevangenschap. Schokkende verhalen over moderne slavernij 

raken ons intens. Wij willen graag een bijdrage leveren 

en verandering begint altijd bij jezelf. Samen met anderen 

kunnen we stappen zetten en staan we sterker. Het is zo mooi 

te weten dat hierdoor herstel, genezing en troost plaatsvindt 

in mensenlevens! We hebben het zo goed dat we het heel fijn 

vinden om iets te kunnen doen voor de allerarmsten. 

Wat is het goed te weten dat door financiële steun mensen 

bevrijd worden en ook nazorg krijgen. Dat ze mogen zijn 

zoals God hen bedoeld heeft: vrij, waardevol en geliefd. IJM 

geeft een gezicht aan de grote aantallen die gevangen zitten 

in slavernij, dat is heel sterk. We zetten samen stappen naar 

steeds meer gerechtigheid, ieder op zijn eigen manier.”

“We zetten samen stappen naar 
steeds meer gerechtigheid.”

Jesse Borst: “Mijn vrouw Wytske en ik zijn al zes jaar Freedom 

Partner. De directeur van IJM gaf toentertijd een spreekbeurt 

bij ons in de gemeente, City Light Alkmaar. Haar verhaal over 

het werk van IJM raakte mij. Ons hart gaat uit naar mensen in 

nood. Het idee dat er mensen zijn die geen vrijheid hebben, 

is voor ons een reden om in actie te komen.

Wat IJM voor ons een bijzondere organisatie maakt, is de 

samenwerking die gezocht wordt met lokale autoriteiten. 

Bovendien voert IJM niet alleen eenmalige acties uit, maar 

draagt ze ook bij aan een beter rechtssysteem voor een 

hele maatschappij. Heel goed dat er zo wordt gezocht naar 

structurele veranderingen. De verhalen in de nieuwsbrieven 

laten zien dat de reddingsacties goed worden voorbereid en 

dat er goed over wordt nagedacht. Het is fijn om te lezen dat 

de acties lukken, maar ook schrijnend om te lezen hoe erg de 

situaties zijn.

Wij leven wel in vrijheid, maar we zullen er alles aan moeten 

doen om ervoor te zorgen dat anderen die vrijheid ook 

krijgen. Vrijheid is geen luxe, maar een basisrecht. We moeten 

zorgen dat ook anderen die vrijheid krijgen!”

Donateurs aan het woord

‘Ons hart gaat uit naar 
mensen in nood’

Jesse en Wytske

Gerwin en Joséba

Eva
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Ze rappen over recht en onrecht, waarheid en leugen. Ze zijn christen 
en trekken volle zalen met hun optredens. Daarnaast zijn Chesron 
Sminia en Michaël Gabriël ambassadeur van International Justice 
Mission. “Ik vind het geweldig wat IJM doet: in samenwerking met de 
plaatselijke politie worden kinderen bevrijd.”

Chesron en Michaël van hiphopgroep  
De Rechtstaat:

“Slavernij is niet iets van vroeger. 
Het gebeurt nog steeds!”

Ambassadeurs De Rechtstaat

“Ik schrok ervan toen ik hoorde hoeveel slaven er vandaag de 

dag zijn”, vertelt Chesron. “Wij denken misschien dat dat iets 

van vroeger was, maar dat is helemaal niet zo! Aan de andere 

kant van de wereld werken talloze mensen, ook kinderen, 

onder dwang in fabrieken en bordelen.” 

“We zaten allemaal te janken.”

Opgesloten

“We zijn met IJM naar Ghana geweest en daar zijn onze ogen 

echt opengegaan”, gaat Michaël verder. We bezochten 

het fort waarvandaan Nederland slaven verscheepte naar 

Suriname. Ik heb veel Surinaamse vrienden en ben met een 

Antilliaanse getrouwd, dus het raakte mij heel erg. Om de 

kerkers te zien waar ze opgesloten zaten en het ‘point of 

no return’, het poortje waar ze doorheen moesten naar de 

schepen. Niet te bevatten.”

“Mijn moeder is Surinaams”, vertelt Chesron, “ik had er nooit 

bij stilgestaan, maar toen ik in dat fort was, kwam het ineens 

heel dichtbij. We gingen daarna ook naar een opvanghuis 

voor kinderen die bevrijd zijn. Ze werkten gedwongen in 

de visindustrie op het Voltameer. Ze oogden heel vrolijk en 

ontspannen, terwijl ze zoveel hebben meegemaakt. Toen 

ze voor ons het lied ‘You raise me’ zongen, hield ik het niet 

droog.” “We zaten allemaal te janken,” zegt Michaël. “Ik vind het 

geweldig wat IJM doet: in samenwerking met de plaatselijke 

politie worden kinderen bevrijd. En niet alleen in Ghana.”

“Ik voel een heilige woede om me 
in te zetten voor anderen.”

Heilige woede

Iedereen heeft recht op vrijheid, vinden de jongens van de 

Rechtstaat. “En wij hebben daar invloed op. Met ons gedrag, 

in de manier waarop we met elkaar omgaan en ook door wat 

je koopt. We denken daar allebei veel over na en zijn aan 

het uitzoeken waar we bijvoorbeeld verantwoorde kleding 

kunnen kopen.”

Wat heeft het christelijk geloof te maken heeft met vrijheid? 

“Alles!” roepen Chesron en Michaël tegelijk. “De kruisiging van 

Jezus is een verhaal van bevrijding. God is recht en zijn wet is 

liefde. Het is genade, dat wij vergeven zijn, dat we vrij zijn. Dat 

is in geestelijke zin bevrijding. Ja, ik ervaar dat ik bevrijd ben 

van schuld. Maar dat geeft me niet het gevoel van o, lekker 

chill, ik ga genieten. Nee, ik voel juist een soort heilige woede 

om me in te zetten voor anderen en vrijheid te delen. Een call 

to action, zodat de wereld een betere plek wordt.”
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Het aantal kunstenaars dat zich aansloot bij IJM Expressions 

for Justice breidde zich uit en het werk dat zij beschikbaar 

stelden of doneerden, werd ingezet op social media om 

aandacht te vragen voor de strijd tegen moderne slavernij. 

Er kwam een mooie samenwerking met het kunstenaars-

collectief ArsProDeo tot stand, die in maart 2019 al 

resulteerde in een eerste expositie tijdens de landelijke 

IJM-dag in Amersfoort. De kunstenaars stelden een collectie 

werken samen, die als reizende expositie beschikbaar werd 

gesteld voor kerken en scholen. 

In juni 2019 werd tijdens Opwekking door 28 deelnemers 

onder leiding van Rietje Bakker een groepswerk gemaakt, 

met als thema de strijd tegen slavernij. 

In september 2019 gaf Rietje Bakker een workshop over 

IJM Expressions for Justice tijdens het symposium ‘Zachte 

Krachten’ van Platform Kerk en Kunst in de Sint-Joriskerk in 

Amersfoort.

Tijdens een bijeenkomst in oktober 2019 in Bussum, waar 

Ruben Vlot en Rietje Bakker namens IJM spraken, werd de 

reizende expositie officieel geopend.

De expositie is al op verschillende plaatsen te zien geweest, 

bijvoorbeeld in de Vrije Evangelische Kerk De Schuilplaats 

in Ede en op de Christelijke Hogeschool Ede. In maart 

2020 hing het werk nog maar net in de Spieghelkerk 

in Bussum, toen de COVID-19 pandemie uitbrak en de 

expositie voortijdig gesloten werd. Dat was nog net na de 

openingszondag, waar ook Ruben Vlot namens IJM sprak en 

het bezoek van Willem Zijlstra met leerlingen van het Willem 

de Zwijgerlyceum in Bussum, maar het was er niet minder 

spijtig om.

Rond de reizende expositie worden vaak extra activiteiten 

gepland, zoals een opening waarbij een IJM-medewerker over 

het werk komt vertellen, of een workshop door een van de 

deelnemende kunstenaars, waarbij de kijker zelf uitgedaagd 

wordt om te schilderen over het thema gerechtigheid.

Het blijft de inzet van IJM Expressions for Justice om 

de naamsbekendheid van IJM te vergroten door het 

inzetten van kunst. 

Met kunst mensen betrekken 
bij de strijd tegen slavernij

‘niet’ door Ingrid Slaa

IJM Expressions for Justice kan terugkijken op een jaar waarin 
veel gebeurde. Hadden we in oktober 2018 nog maar de eerste 
ontmoetingsavond voor kunstenaars, in 2019 kwam er veel in 
beweging.

‘Ik ben niet meer bang’ door Shannon Dekker

‘De schreeuw’ door Henny van Hartingsveldt
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Slavernij bestrijden  
via de politieke weg

EU-CORD 

IJM Nederland heeft zichzelf in november officieel mogen 

presenteren tijdens de algemene ledenvergadering van 

EU-CORD in Zwitserland. We zijn actief in de werkgroepen 

‘advocacy’ en ‘institutional funding’. In beide werkgroepen 

staat samenwerking, kennisdeling en kennisontwikkeling met 

andere leden van EU-CORD centraal.  

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (IMVO) 

In 2019 is de wet zorgplicht kinderarbeid aangenomen. 

Bedrijven zijn verplicht te verklaren dat zij het nodige doen 

om kinderarbeid te voorkomen. De focus van deze wet ligt 

op kinderarbeid, terwijl er meer mensenrechtenschendingen 

in de supply chain van bedrijven voor kunnen komen. 

Samen met het MVO platform en een coalitie van bedrijven, 

academici, kerkelijke instanties en maatschappelijk 

middenveld pleiten we voor wetgeving die ervoor zorgt 

dat bedrijven de problemen in de productieketen rondom 

mensenrechten en het milieu verder zullen aanpakken. 

 

Violence against women and children (VAWC) 

VAWC is een type casework waar we de komende jaren vanuit 

Nederland meer over willen delen. Om die reden hebben we 

samen met een collega uit Engeland gewerkt aan een policy 

paper over Intimate Partner Violence (IPV). Sinds 2019 is 

dit, naast land theft, een type casework van ons kantoor in 

Oeganda.

 
Online Sexual Exploitation of Children (OSEC)  

Een groot deel van het online beeldmateriaal van kinder-

misbruik wordt bekeken door mensen uit Westerse landen, 

waaronder Nederland. We hebben Nederlandse politici en 

ambtenaren daarom uitgenodigd voor een webinar van IJM 

en partners over de omvang en aanpak van OSEC. We volgen 

de inzet van Minister Grapperhaus nauwgezet en zijn blij met 

de ontwikkelingen op dit gebied. In het bijzonder over het 

gericht aanschrijven (door de minister) van ICT-bedrijven waar 

beeldmateriaal van het misbruik op de servers is aangetroffen. 

Tot slot blijven we inzetten op goede relaties met de 

Nederlandse politie en onze collega’s in de Filipijnen.  

Eén van de manieren waarop IJM moderne slavernij wil bestrijden 
is via politieke beïnvloeding. Hieronder een aantal uitgelichte 
activiteiten van ons werk op het gebied van politiek en overheid.

Projectvoorstellen ingediend 

In 2019 heeft IJM Nederland voor het eerst een aantal 

projectvoorstellen ingediend bij de Europese Commissie. De 

projectvoorstellen waren voor het werk van onze kantoren 

in India en Ghana. Hoewel beide voorstellen uiteindelijk niet 

werden geselecteerd, zijn we blij met de stappen die we 

zetten en de lessen die we leren van het indienen van deze 

voorstellen. In 2019 was IJM ook voor het eerst aanwezig 

bij de European Development Days. Deze dagen worden 

georganiseerd door de Europese Commissie. Elke zomer 

komt de development community samen om ideeën en 

ervaringen te delen om zodoende partnerschappen en 

innovatieve oplossingen te brengen voor de uitdagingen die 

de wereld op dit moment heeft. 
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JAARVERSLAG BESTUURALGEMEEN

JURIDISCHE STRUCTUUR
Stichting International Justice Mission The Netherlands (IJM 
NL) is statutair gevestigd in Den Haag. IJM is ingeschreven in 
de Kamer van Koophandel onder nummer 27342349. Sinds 
2009 heeft IJM de ANBI status.
IJM NL heeft een Raad van Toezicht en een bestuurder.
Op 1 februari 2019 heeft IJM NL het CBF-keurmerk verkregen.

DOEL
1.  De Stichting heeft ten doel het verzekeren dat de 

armen wereldwijd worden beschermd tegen geweld, in 
overeenstemming onze waarden (christelijk, professioneel 
en bruggenbouwen).

2.  De Stichting beoogt geen winst.

3.  De Stichting en IJM Global zullen samenwerken ter 
bevordering van hun gedeelde missie en waarden, zoals 
verder uiteengezet in deze statuten.

4.  Niettegenstaande de band met IJM Global wordt de 
Stichting beheerd als een afzonderlijke entiteit, die 
verantwoordelijk is voor haar eigen zaken inclusief het 
gebruik van haar fondsen voor diens goede doelen.

5.  De Raad van Toezicht, bij unaniem besluit, of IJM Global, 
kan besluiten de samenwerking tussen de Stichting en 
IJM Global te beëindigen, waarna de stichting het gebruik 
van het intellectueel eigendom zal beëindigen, inclusief 
de termen “IJM” en “International Justice Mission”, en 
dergelijke materialen bevattende dergelijke intellectuele 
eigendommen zal vernietigen of retourneren.

MISSIE EN VISIE
IJM NL is een wereldwijde organisatie die de armen 
beschermt tegen geweld door samen te werken met regeringen 
en andere lokale belanghebbenden om het vermogen van het 
strafrechtelijk systeem te versterken ten einde slachtoffers 
te redden en te herstellen en criminelen te weren en af 
te schrikken door middel van effectieve wetshandhaving. 
IJM NL maakt deel uit van een wereldwijde organisatie 
die bestaat uit meer dan 1.000 advocaten, onderzoekers, 
maatschappelijk werkers, gemeenschapsactivisten en andere 
professionals in 22 kantoren. Van deze 22 kantoren zijn er 7 
fondswervingskantoren (Advancement offices) en  
15 veldkantoren (Field offices).

De visie van de organisatie is om miljoenen te bevrijden, een 
half miljard te beschermen en te bewijzen dat gerechtigheid 
voor de armen niet te stoppen is.

DE RELATIE TUSSEN IJM NL EN IJM GLOBAL
IJM Global betekent  International Justice Mission, een 
organisatie zonder winstoogmerk opgericht in de Staat 
Virginia, Verenigde Staten van Amerika. IJM Nederland 
is onderdeel van de regio Afrika - Europa; een divisie van 
IJM Global. Sommige leden van het wereldwijde IJM-team 
opereren rechtstreeks onder IJM Global, terwijl andere 
afzonderlijke juridische entiteiten zijn, die doorgaans zijn 
verbonden via hun bestuursstructuur, maar die allemaal 
zijn afgestemd op een gemeenschappelijk doel. Dit is het 
geval voor IJM Nederland.  Zowel de Raad van Toezicht als 
IJM Global zijn bevoegd een lid van de Raad van Toezicht te 
allen tijde te ontslaan. In het kader van het CBF-keurmerk 
moet de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht 
de Nederlandse nationaliteit hebben. IJM Global moet de 
benoeming van de leden van de RvT goedkeuren.

De volgende besluiten van het Bestuur vereisen de 
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van IJM Global:
a.   de verkoop, verhuur of soortgelijke handelingen van 

alle of vrijwel alle activa van de Stichting, inclusief het 
aangaan van een fusie, consolidatie of ontbinding van de 
Stichting;

b.   het benoemen  of ontslaan van iedere gevolmachtigde 
of belangrijke werknemer van de Stichting, alsmede het 
bepalen van diens bevoegdheden;

c.   het wijzigen van de artikelen die de rechten en 
bevoegdheden  van IJM Global aantasten;

d.   het goedkeuren van een organisatorisch en strategisch 
plan met het doel om te zorgen voor een juiste 
afstemming op de algemene strategische plannen en 
doelstellingen van IJM Global.

 

In een Memorandum of Understanding (MOU) d.d. 8 mei 
2019 tussen IJM NL en IJM Global zijn de volgende zaken 
uitgewerkt:
•  ondersteuning door IJM Global van de leden van de RvT van 

IJM NL;
•  eisen inzake vertrouwelijkheid;
•  wederzijdse verwachtingen inzake de samenwerking.

IJM NL onderschrijft de Code of Conduct zoals vastgesteld 
door IJM Global.

De leden van de RvT ondertekenen jaarlijks een “conflict of 
interest disclosure”. Hier kwamen in 2019 geen (potentiële) 
kwesties van belangenverstrengeling uit naar voren.

INLEIDING
In 2019 heeft de organisatie een wisseling in bestuurder  
gezien. Mevrouw A.H. Delhaas  - van Dijk is als bestuurder  
opgevolgd. De belangrijkste reden hiervoor is het vervallen 
van de rol voor IJM Europa. Deze is vanuit IJM Global in 2019 
op een andere manier ingevuld. IJM Global heeft namelijk 
een herziene strategie voor ogen genaamd Transform 2030. In 
deze strategie wordt gewerkt met een aantal regio’s, waaronder 
Afrika-Europa. De rol van bestuurder  is na vertrek vervuld 
door de Vice President Strategy & Operations Africa-Europe, 
de heer B.C. Mathew; hij heeft de organisatie tevens als 
interim directeur gediend. Eind 2019 is de wervingsprocedure 
gestart voor een nieuwe directeur-bestuurder en in april 2020 
hebben we mevrouw C.R. Houmes-aan de Wiel mogen (terug) 
verwelkomen als directeur-bestuurder van IJM Nederland. 
Caroly Houmes was al eerder, tussen 2010 en 2017, directeur 
van IJM Nederland. Daarna heeft zij gewerkt als directeur van 
de Australische afdeling van IJM.
De Stichting heeft over het boekjaar van januari 2019 tot en 
met maart 2020 een significante groei in fondsen gezien. 
We zijn hiervoor ons team en onze donateurs ontzettend 
dankbaar - voor hun inzet, vertrouwen en betrokkenheid.

WIJZIGING BOEKJAAR
Om het planningsproces te versterken en internationaal te 
stroomlijnen - en dus de efficiëntie in de hele organisatie 
te vergroten - hebben we ons boekjaar aangepast naar 1 
april - 31 maart (in plaats van januari-december). Hierdoor 
kunnen de kantoren van IJM Global wereldwijd na 
december een jaarlijkse planning uitvoeren - een cruciale 
inkomstenmaand. Als gevolg hiervan zullen teams meer 
duidelijkheid krijgen over de middelen die beschikbaar zijn 
voor het komende fiscale jaar bij het opstellen van budgetten, 
programmadoelstellingen en streefdoelen. Als onderdeel van 
deze transitie is een budget ontwikkeld voor januari 2019 - 
maart 2020, bovenop het budget van 2019. Dan ontstaat  een 
boekjaar van 15 maanden, waar deze jaarrekening verslag over 
doet.

1.  VOORNAAMSTE RISICO’S EN 
ONZEKERHEDEN

Begin 2019 zijn de Statuten van IJM NL aangepast om de 
herziene structuur van de Raad van Toezicht en het Bestuur 
vast te leggen.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden en de Bestuurder 
is tevens Directeur. In 2019 is het lid (P.A. Langford) vanuit 
IJM Global vervangen door de heer A. Griffiths, Regional 
President, Africa & Europe Region.

IJM heeft bij het Centraal Bureau Fondsenwerving het 
CBF-keurmerk ontvangen op 1 februari 2019 en tevens is in 
2018 een erkenning bij Goede Doelen Nederland verkregen. 

IJM NL voldoet aan de gegevensbeveiliging en privacy 
vereisten van de AVG die vanaf 25 mei 2018 van kracht zijn 
geworden. Verwerkersovereenkomsten  zijn ondertekend 
met de belangrijkste partijen die toegang hebben tot onze 
adresgegevens. IJM NL hecht veel waarde aan respect en zorg 
voor onze achterban en supporters in overeenstemming met 
de kernwaarden van de organisatie. Onze kernwaarden zijn; 
christelijk, professioneel en bruggenbouwers.

IJM NL heeft een gedragscode, die jaarlijks alle medewerkers 
en leden van de Raad van Toezicht ondertekenen. Eventuele 
(schijn van) belangenverstrengeling wordt vermeden, 
door opgave van nevenfuncties. Alle medewerkers hebben 
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd en 
ontvangen.

IJM heeft een goed functionerend systeem van risico-
management. Uitgaande van de doelstellingen van IJM NL 
worden de risico’s geïdentificeerd en beheersingsmaatregelen 
vastgesteld. In 2019 heeft dit informeel en op ad hoc basis 
plaatsgevonden. In 2020 zet de organisatie de volgende stap 
en houdt elk kwartaal een risico-assessment en maakt hier 
verslag van op.

Strategie (inclusief reputatie)
IJM NL is een veldkantoor voor IJM Global. Een risico is dat 
de relatie van IJM NL met IJM Global onder spanning komt 
te staan. In de statuten is vastgelegd dat IJM Global een aantal 
relevant bevoegdheden  in dit kader heeft. Hiermee is het 
risico van “afdrijven” van IJM Global adequaat  afgedekt.
 
IJM NL is opgericht met als doel IJM Global te ondersteunen. 
Ingeval IJM Global ophoudt te bestaan heeft IJM NL geen 
bestaansrecht meer. Dit is op dit moment voor IJM NL een 
theoretisch risico. Mocht het zich toch voordoen dan is in de 
statuten bepaald dat de resterende middelen van IJM NL ten 
goede zullen komen aan een Nederlandse ANBI.

IJM NL is een fondsenwervende  organisatie. Het 
reputatierisico is derhalve cruciaal. IJM NL werkt daarom 
aan een gewenste cultuur door teambuilding sessies, codes of 
conduct en aansluiten op de cultuur van IJM Global.
 
Operationele activiteiten (inclusief frauderisico)
Operationeel loopt IJM het risico dat de kosten hoger zijn dan 
de baten. De baten zijn tot op heden significant hoger dan de 
kosten. Dat is ook logisch omdat IJM NL resterende middelen 
overdraagt aan IJM Global. In 2019-2020 is circa € 1,5 miljoen 
overgedragen (2018: € 0,8 miljoen).

IJM NL loopt in theorie het risico dat meer wordt 
overgemaakt aan IJM Global dan mogelijk is gelet op de 
lopende verplichtingen. IJM NL maakt elk kwartaal een 
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tranche over aan IJM Global. Op dat moment beoordeelt de 
bestuurder  welk bedrag kan worden overgemaakt in relatie 
tot de bestaande financiële verplichtingen van IJM NL. In 
2020 is elke tranche financieel onderbouwd en in een intern 
getoetst  bestuursbesluit uitgewerkt, dat wordt goedgekeurd 
door de Raad van Toezicht.

IJM NL loopt ook het risico van fraude. Het belangrijkste 
risico betreft de beschikking over de bankrekening. IJM NL 
heeft daarom als maatregelen genomen dat voor elke betaling 
een dubbele autorisatie nodig is.

Financiële risico’s
IJM NL heeft geen beleggingen en geen afgeleide financiële 
instrumenten. De giften worden in euro’s aan IJM Global 
doorbetaald.  Er is derhalve ook geen valutarisico. IJM NL 
heeft zeer beperkte langjarige financiële verplichtingen. 
Er zijn 2 huurcontracten die een beperkte looptijd hebben. 
Het belangrijkste financiële risico betreft de personele 
verplichtingen. IJM NL is zich hiervan zeer bewust maar 
streeft er uitdrukkelijk naar de giften zo snel en zoveel 
mogelijk naar IJM Global door te betalen. De risico 
beperkende maatregelen zijn als volgt. Ten eerste maakt IJM 
NL bij het doorbetalen  van de tranches aan IJM Global een 
zorgvuldige afweging ten opzichte van de op dat moment 
bestaande financiële verplichtingen. De tweede risico 
beperkende  maatregel is dat IJM NL inmiddels kan steunen 
op een maandelijkse constante giftenstroom van onze 
Freedom Partners van circa 0,1 miljoen. Daar zijn wij zeer 
dankbaar voor. Daarnaast is IJM NL niet afhankelijk van een 
donateursegment, maar bouwt de organisatie relaties met 
verschillende donateursegmenten, als de genoemde Freedom 
Partners, maar ook kerken, bedrijven, stichtingen, major 
donors en individuele donateurs.

Financiële verslaggeving
IJM NL loopt het risico op een onjuiste financiële verslag-
geving. IJM NL heeft sinds 2019 het CBF-keurmerk. De 
accountant toetst daarop. Dat is een belangrijke maatregel om 
de getrouwheid van de financiële verslaggeving te waarborgen.

Wet- en regelgeving
IJM NL moet uiteraard voldoen aan de geldende wet- en 
regelgeving. Voor de loonheffing is de maatregel dat de 
salarisadministratie is uitbesteed aan een gespecialiseerd 
salarisadministratiekantoor. IJM NL is niet belastingplichtig 
voor de vennootschapsbelasting omdat IJM NL geen 
onderneming drijft. Voor de omzetbelasting heeft IJM NL een 
mogelijke belastingplicht laten toetsen.  Voor een beperkt deel 
van de activiteiten is belastingplicht vastgesteld.

De AVG is voor IJM NL een belangrijke regelgeving. Sinds 
2018 zijn de nodige maatregelen getroffen en in 2019 heeft 
IJM NL hier een vervolg aangegeven omdat het zijn van een 
fondsenwervende  organisatie extra zorgvuldigheid vraagt. 
Een Privacy Impact Assessment heeft plaatsgevonden en 
beleid is opgesteld met betrekking tot

1)  Het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming
2)  Verwerkingsregister
3)  Online privacy statement
4)  Declaration of Accountability (m.b.t. het afleggen van 

verantwoording) In 2020 worden dit beleid uitgevoerd.
 
2. DOEL EN REALISATIE
In Nederland betrekt IJM het grote algemene publiek, de 
geloofsgemeenschap, de overheid en het bedrijfsleven bij dit 
belangrijke werk, en versterkt de uiteenlopende krachten 
van deze belanghebbenden, supporters en partners voor 
maximale impact.

Het doel voor de IJM Afrika & Europa regio is deze te laten 
groeien zodat het aanzienlijk meer IJM’s wereldwijde visie 
en missie te ondersteunen. IJM Afrika & Europa werkt 
samen met lokale autoriteiten om 1) het aantal kinderen, 
vrouwen en mannen dat van bepaalde Europese staten naar 
andere Europese staten worden verhandeld voor gedwongen 
prostitutie en dwangarbeid, fors terug te dringen; 2) het 
geweld tegen vrouwen en meisjes in Oeganda aanzienlijk 
verminderen; en 3) de slavernij op het Voltameer in Ghana 
substantieel te elimineren; en, ten slotte 4) een nieuw tijdperk 
in te luiden van van politieverantwoordelijkheid en respect 
voor de rechtsstaat in Kenia.

International Program Support: Rechtvaardigheid 
voor de armen bevorderen
IJM Nederland haalde € 3.331.022 op voor de missie 
(daarvan is 16 % besteed aan kosten werving en 70 % 
aan de doelstelling, het restant is besteed aan beheer & 
administratie). In 2019 droeg IJM € 1.492.000 bij aan het 
werk van redding en herstel en rechtvaardigheid voor 
armen over de hele wereld. In het jaarverslag kunt u lezen 
wat de resultaten zijn van ons werk in het veld. IJM NL 
heeft specifiek geïnvesteerd in de volgende kantoren: India 
(Delhi, Chennai, Bangalore, Kolkata, Mumbai), Ghana, 
Oeganda, Dominicaanse Republiek en de Filipijnen. 
Daarnaast heeft IJM NL specifiek geinvesteerd in het 
casework dat zich inzet tegen ‘Violence Against Women and 
Children’ en ‘Slavernij’.

Local Program Support: Education & Mobilization
IJM NL richt zich in Nederland op Educatie & Mobilisatie  
van Nederlanders om de missie te ondersteunen. Dit richt 
zich op de volgende deelgebieden:
- Advocacy
- Activeren van Business Partners
- Mobilisatie van de Kerk
- Media & Storytelling

3. COMMUNICATIE MET BELANGHEBBENDEN
Het delen van het verhaal van de mensen die we dienen 
en de impact van het werk is belangrijk, zowel voor 
transparantie en het afleggen van verantwoording als voor 
het versterken van een grotere betrokkenheid van onze 
achterban. IJM Nederland publiceert elk kwartaal een 

magazine waarin de organisatie communiceert over de 
breedte  van ons werk en oproepen tot betrokkenheid van 
ondernemers, politici en donateurs.

Naast dit magazine, informeert de organisatie haar achterban 
actief via de website en andere sociale media zoals Facebook, 
Twitter, Instagram en LinkedIn.

Regelmatig wordt nieuws uit het veld gedeeld (zoals op 
handen zijnde reddingsoperaties) en onze Nederlandse 
activiteiten via digitale nieuwsbrieven. Ook worden 
donateurs regelmatig uitgenodigd voor evenementen, zoals 
diners met collega’s uit het veld en concerten gegeven door 
ambassadeurs van IJM NL.

4.  FINANCIEEL BELEID EN FINANCIËLE 
RESULTATEN

Het totale inkomen is gegroeid van € 1.894.149 in 2018 naar 
€ 3.331.022 in de periode 2019-2020 (15 maanden). Wij zijn 
onze donateurs enorm dankbaar voor hun aanhoudende 
vertrouwen in IJM NL. In Nederland wordt het werk van IJM 
meer en meer bekend bij het grote publiek en dit heeft als 
gevolg dat meer mensen ons helpen bij de bestrijding van 
slavernij.
Van de totale inkomsten is € 2.318.535 (70%) besteed aan 
doelstelling van de organisatie en € 525.659 (16%) aan kosten 
werving.
Het deel dat besteed is aan de doelstelling wil IJM NL in de 
toekomst laten groeien naar minimaal 75% (2021).
IJM NL heeft € 1.492.000 overgedragen aan het veld. Er is 
daarnaast ook veel aandacht besteed aan lobbyen bij de 
Nederlandse overheid en bewustwording binnen lokale 
kerken en andere onderwijsinstellingen.

Besteding van giften 2019-2020 2018

 Realisatie % Begroting % Realisatie % Begroting %

Besteed aan doelstellingen 70 71 71 67

Wervingskosten 16 17 21 17

Beheer & administratie 11 12 17 12

Resultaat  3  0 -9  4

Reserves en fondsen
IJM NL streeft er naar de ontvangen giften zo snel en zoveel 
mogelijk direct door te betalen. Een continuïteitsreserve ad 
€ 50.000 wordt toereikend geacht. IJM NL heeft hiervoor een 
adequaat  stelsel van risicomanagement.

Aard van de giften
De bestemde  baten zijn naar hun aard eenmalig. IJM NL 
heeft uiteraard wel jaarlijks terugkerende activiteiten om 
jaarlijks bestemde giften binnen te halen. IJM NL heeft een 
groeiende basis van mensen die maandelijks giften geven. Dit 
betreft de Freedom partners die thans circa € 0,1 miljoen per 
maand doneren op basis van een machtiging.

Fondsenwervingen
IJM NL werft fondsen door middel van mailings, de Mudraise 
(een evenement  waarbij deelnemers zich laten sponsoren 
voor een fysieke inspanning die zij leveren), evenementen 
met business partners, spreekbeurten en het genereren van 
publiciteit.

Beleggingsbeleid
IJM NL heeft geen kapitaal en belegt deze dus niet. Elk 
kwartaal worden de ontvangen giften afgedragen aan IJM 
Global. Deze overboekingen naar het veld gebeuren in €’s.
 
Fiscale positie omzetbelasting
IJM NL is een fondsenwervende  instelling. Een (klein) 
onderdeel van de activiteiten om giften te werven en 
kennis over te dragen is de verkoop van merchandise 
en boeken. Daarnaast heeft IJM NL in 2019 activiteiten 
ondernomen  waar een mogelijke omzetbelastingplicht op 
rust. IJM NL heeft daarom de fiscale positie laten toetsen. 
Deze toets heeft uitgewezen dat voor een beperkt deel van 
de fondsenwervende activiteiten een omzetbelastingplicht 
bestaat. Voor dit deel zijn de activiteiten  van IJM NL in de 
jaarrekening inclusief omzetbelasting verantwoord.
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Begroting april 2020 - maart 2021
Voor 2020-2021 geeft de begroting het volgende beeld:

Baten    2.750.000 100%
Besteding aan doelstelling   
Global programs: 
Bijdrage veldkantoren  1.400.000  
Local programs: 
Educatie & Mobilisatie   557.014  

    1.957.014 71%

Lasten   
Werving baten   488.773  
Beheer en administratie  295.104  
    783.877 29%

Saldo   9.109 
   

De Covid-19 situatie die is ontstaan begin 2020 heeft de 
organisatie doen besluiten om de begroting per april 2020 
een conservatieve insteek te geven. Januari 2019 tot Maart 
2020 gaf de Stichting een boekjaar van 15 maanden. In de 
eerste 12 maanden (januari tot december 2019) waren de 
baten €2.750.000. De activiteiten van de Stichting zijn in 2020 
op een hoger resultaat ingericht, maar we houden rekening 
met lagere resultaten vanwege de gevolgen op de economie 
van Covid-19.

Verwachte gang van zaken
De Stichting beoogt de visie, strategie en het team in  
Neder land op te bouwen in lijn met IJM’s 2030 Visie 

(“Miljoenen bevrijden, een half miljard beschermen, 
recht voor de armen is niet te stoppen”). De Stichting 
wil een beweging van financiële middelen, gebed en 
beleidsverandering op gang brengen die bijdraagt aan 
bescherming wereldwijd van mensen in armoede tegen 
geweld.

Maatschappelijke aspecten van ondernemen
Als organisatie die zich richt op het uitbannen van slavernij, 
staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de 
agenda. Het kantoor van IJM Nederland kent een fair trade 
beleid en streeft ernaar een eerlijke en duurzame organisatie 
te zijn. De programma’s strijden tegen slavernij; als afnemer 
van producten en diensten streeft de organisatie dit ook na.

Medewerkers van IJM Nederland zullen ten minste op de 
werk vloer op een eerlijke en duurzame manier consumeren. 
Dit heeft betrekking op verbruiksmaterialen (papier) en 
de voedingsproducten die IJM Nederland inkoopt (koffie, 
thee, chocolade, etc.) en op de fair trade materialen voor de 
producten die wij verkopen (armbanden, T-shirts, tassen, etc.).  
Daarnaast wordt aan alle medewerkers gevraagd hun 
energieverbruik, papierverbruik en afvalproducten zoveel 
mogelijk te beperken. Medewerkers maken geen onnodige 
reizen en de organisatie verstrekt NS business cards aan haar 
medewerkers.

Den Haag, w.g.
C.R. Houmes-aan de Wiel LL.M.
 

BESTUUR
IJM NL heeft in de verslag periode 1 januari 2019 tot en met 
31 maart 2020 de volgende bestuurders  gehad:

1 januari 2019 - 31 juli 2019
  Mevrouw Delhaas - Van Dijk
1 augustus 2019 - 17 mei 2020 
 De heer B.C. Mathew (ad interim) 
Met ingang van 18 mei 2020 
 Mevrouw C.R. Houmes - aan de Wiel

Mevrouw Delhaas - Van Dijk heeft de volgende nevenfuncties 
(alle onbezoldigd)
-  Lid Raad van Toezicht Stichting Open Doors Nederland, 

Ermelo
-  Bestuurslid Stichting Kinderen van Cairo, Rotterdam
-  Bestuurslid Tirzah International, Los Angeles (tot juni 

2018)
-  Voorzitter Re-starter, Almere

De heer B.C. Mathew heeft de volgende nevenfuncties
-  Vice President, Strategy & Operations, IJM Africa & 

Europe Region (bezoldigd)
-  Board Chair of Sari Bari USA

BEZOLDIGINGSBELEID
De raad van toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de 
hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere 
bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt 
periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie heeft maart 
2020 plaatsgevonden.

Toelichting bezoldiging directie
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling 
van de beloning volgt IJM NL de ‘Regeling beloning 
directeuren van goededoelenorganisaties’ van Goede 
Doelen Nederland. De essentie van deze regeling is om de 
grondslag voor de beloning van de directeur te baseren op 
een objectieve systematiek van functiewaardering. Daarnaast 
geldt dat de beloning gematigd moet zijn ten opzichte van 
vergelijkbare functies en stelt de regeling dat variabele 
beloningen niet passen in de beloningssystematiek.

De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een 
maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de 
situatie van IJM NL vond plaats door de Raad van Toezicht. 
Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 350 punten 
met een maximaal jaarinkomen van € 97.871 per 1 juli 2019 (1 
FTE).

Het voor de toetsing relevante werkelijke jaarinkomen van de 
directeur (1 FTE) bedroeg € 131.435. 

Voor de per 18 mei 2020 aangestelde directeur bedraagt 
het jaarinkomen € 81.000 (0,9 FTE). Deze beloning blijft 
binnen de geldende maxima. Het jaarinkomen, de belaste 
vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen 
en de overige beloningen op termijn blijven binnen het in 
de regeling opgenomen maximumbedrag van € 201.000. De 
belaste vergoedingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de 
overige beloningen op termijn stonden bovendien in een 
redelijke verhouding tot het jaarinkomen.

De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden in de 
jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten 
en lasten.

Toelichting bezoldiging Raad van Toezicht
Er is geen bezoldiging voor de leden van de Raad van 
Toezicht.

Toelichting beloningsbeleid medewerkers
-  Het beloningssyteem moet afgestemd blijven op 

ontwikkelingen in de (goede doelen) markt- en 
bedrijfseconomische bewegingen.

-  De gemiddelde stijging van de salarissen is 
onderverdeeld in een collectieve en een individuele 
stijging. De collectieve stijging wordt gebaseerd op de 
Consumenten Prijsindex. De individuele stijging wordt 
jaarlijks door de directeur vastgesteld op basis van de 
salarisontwikkelingen in de (referentie)markt en de 
bedrijfseconomische omstandigheden.

IJM NL vindt het belangrijk dat salarisverhogingen worden 
toegekend op basis van een duidelijk, transparant en 
rechtvaardig systeem. In het systeem van IJM Nederland 
gelden de volgende uitgangspunten:
-  er is een correlatie tussen de competenties van 

medewerkers en de kwaliteit van het werk van IJM 
Nederland;

-  IJM Nederland wil gemotiveerde en betrokken 
medewerkers uitdaging bieden en lange tijd aan zich 
binden;

-  de stijging van de salarissen bij IJM Nederland wordt 
onderverdeeld in een collectieve en individuele 
loonstijging, waarbij het uitgangspunt is dat we als 
team samenwerken en we geen onderscheid maken in 
beloning als het gaat om prestaties van medewerkers. 
De collectieve loonstijging wordt gebaseerd op de 
Consumenten Prijsindex. De individuele loonstijging 
wordt jaarlijks door de directeur vastgesteld op basis van 
de salarisontwikkelingen in de (referentie)markt en de 
bedrijfseconomische omstandigheden. Loonstijgingen, 
zowel de collectieve als de individuele, worden slechts 
doorgevoerd voor zover de bedrijfssituatie dit toelaat (dit 
ter beoordeling van de werkgever).

GOVERNANCEVERSLAG 2019-2020
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RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op 
het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken in 
IJM NL. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen 
honorering voor hun lidmaatschap.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:
De heer M.W. Vroom, voorzitter (geboren 25 januari 1975)
De heer P. Klop RA MGA, lid (aandachtsgebied financiën en 
bedrijfsvoering) (geboren 8 oktober 1961) 
De heer A. Griffiths, lid (vanuit IJM Global) (geboren 22 april 
1968)

De zittingstermijn en het rooster van aftreden van de Raad 
van Toezicht is als volgt:

Benoemd Herbenoeming Einde zittingsduur

De heer M.W. Vroom 6 november 2018 November 2020 November 2026
De heer P. Klop RA MGA 6 november 2018 November 2020 November 2026
De heer P.A. Langford 6 november 2018 November 2019
De heer A. Griffits 1 november 2019 November 2021 November 2027

De (neven-)functies van de leden van de Raad van Toezicht in 
2019 zijn:

De heer M.W. Vroom:
-  Burgemeester Krimpen aan den IJssel
-  Lid commissie fonds kerk en wereld van de PKN 

(onbezoldigd)

De heer P. Klop RA MGA:
-  Directeur / aandeelhouder Public Values BV
-  Directeur / aandeelhouder Flex Values BV
-  Extern deskundige TIAS School for Business and society, 

opleiding Registercontroller
-  Lid raad van toezicht Stichting Singelzicht (onbezoldigd)

De heer A. Griffiths:
-  Regional President, International Justice Mission Africa & 

Europe Region (bezoldigd)
- Bestuurder International Justice Mission UK
- Bestuurder Greenbelt Festivals
 
In 2019 en het eerste kwartaal van 2020 heeft de RvT zich 
gericht op een aantal hoofdlijnen
•   Voldoen aan compliance eisen CBF, ANBI en algemene 

eisen governance
•  Toezicht op de bestuurder  en helderheid rol onderscheid 

bestuurder  en Raad van Toezicht
•  Professionalisering van de organisatie
•  Werving nieuwe directeur-bestuurder IJM NL
•  Alignment IJM NL met IJM Global

VERGADERINGEN
De RvT en het bestuur hebben in 2019 en het eerste kwartaal 
van 2020 8 maal gezamenlijk vergaderd. Hierbij waren de 
volgende onderwerpen geagendeerd:
•  Operationeel verslag directeur
•  Bestuursbesluiten (budget, jaarrekening, veldbijdrage)
•  Financiële audit
•  Governance
•  Werving nieuwe directeur-bestuurder

De leden van de RvT zijn benoemd op basis van een 
profielschets.

STATUTEN
Begin 2019 zijn de statuten van IJM NL opnieuw aangepast. 
Het minimaal aantal leden van het bestuur is bijgesteld naar 
één. Daarnaast is in de statuten, conform de ANBI-eisen, een 
bepaling opgenomen over de bestemming van een batig saldo 
in het geval de stichting wordt opgeheven.

CODE OF CONDUCT
Begin 2019 is de nieuwe gedragscode gepresenteerd aan alle 
medewerkers. Deze gedragscode is gebaseerd op de ‘code 
of conduct’ van IJM Global maar werd aangepast aan de 
Nederlandse wet- en regelgeving. Overige aanpassingen van 
de Code of conduct van IJM Global zijn alleen doorgevoerd 
indien noodzakelijk voor de Nederlandse context.

Den Haag,

w.g.

De heer M.W. Vroom
De heer P. Klop RA MGA
De heer A. Griffiths
 

Balans per 31 maart 2020 (31 december 2018)

ACTIVA 31-03-2020  31-12-2018

   € €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  –  –

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa  120.651   113.767

Liquide middelen 539.735   80.705

    660.386  194.472

Totaal activa  660.386   194.472

PASSIVA  31-03-2020 31-12-2018

   € €

RESERVES

Reserves

 Continuïteitsreserve 50.000   68.239

 Overige reserves  128.846   – 

 Bestemmingsreserve –  –

    178.846   68.239

 

KORTLOPENDE SCHULDEN

Nog te betalen veldbijdrage 292.000   - 

Belastingen en premies sociale verzekeringen   15.751   21.664

Te betalen personeelslasten 55.643   34.716

Crediteuren 66.024   47.505

Overige schulden en overlopende passiva  52.122   22.348

    481.540  126.233

Totaal passiva  660.386   194.472
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Staat van baten en lasten 2019-2020

 Realisatie  Begroting Realisatie

 2019-2020 2019-2020 2018

 € € €

Baten

Baten van particulieren 2.310.966    1.246.792

Baten van bedrijven 314.654    282.010

 

Baten van andere organisaties 

zonder winststreven 705.402    365.347

Som van de geworven baten   3.331.022  4.117.400   1.894.149

Lasten

Besteed aan doelstellingen

IJM Global 1.492.000  2.380.000 850.000

Educatie & mobilisatie 826.535  702.100 491.524

   2.318.535 3.082.100  1.341.524

Werving baten   525.659 496.625  386.098

Beheer en administratie  376.221 538.675  329.557

Som der lasten  3.220.415 4.117.400  2.057.179

Resultaat  110.607 -  163.030-

Resultaatbestemming

Toevoeging / onttrekking continuïteitsreserve   18.239-   23.252-

Toevoeging / onttrekking overige reserves   128.846   –

Toevoeging / onttrekking bestemmingsreserve  –   139.778-

   110.607 –  163.030-

 

Kasstroomoverzicht

 2019-2020 2018

 € €

Baten

Geworven baten  3.428.374    1.885.285

-/- Doorbetaald aan IJM Global 1.200.270    849.730

   2.228.104    1.035.555

Lasten

Personeelskosten 1.065.783    671.512

Publiciteit en communicatie 579.002    355.610

Kantoor en overige kosten  78.144    107.876

Huisvestingskosten 46.145    41.837

   1.769.074    1.176.835

Meer uitgegeven dan ontvangen   459.030    141.280-

Liquide middelen

Saldo per 1 januari  80.705    221.985

Saldo per 31 maart (31 december)  539.735    80.705

   459.030    141.280-

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de kasstromen. Er zijn twee methoden  voor het kasstroomoverzicht. De eerste methode 
is de indirecte methode. Bij de indirecte methode worden de kasstromen van het boekjaar geanalyseerd en verklaard door de 
verschillen in de overige balansposten weer te geven. Dit is informatie die de gebruiker van de jaarrekening ook zelf uit de 
jaarrekening kan afleiden. IJM NL kiest er daarom voor (met ingang van 2018) de directe methode toe te passen. Dit houdt in 
dat de kasstromen worden gespecificeerd naar de werkelijke kasstromen op de bank.

Volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving nummer 360 (RJ360) worden de kasstromen ingedeeld in operationele, 
investerings- en financieringskasstromen. IJM NL heeft geen investerings- en financieringskasstromen. IJM NL heeft uiteraard 
wel operationele kasstromen. Het kasstroomoverzicht heeft de operationele kasstromen uitgewerkt in aansluiting op de 
structuur van de staat van baten en lasten.

Analyse kasstromen 2019-2020
De verschillen tussen de kasstromen 2019-2020 en 2018 lopen parallel met de verschillen in de staat van baten en lasten. De 
ontvangen giften zijn ten opzichte van 2018 met circa € 1,5 miljoen (82 %) fors gestegen terwijl de kosten met circa € 600.000 
(50 %) zijn gestegen. Ondanks de verschillende perioden, het boekjaar 2019-2020 betreft een periode van 15 maanden, tonen de
ontvangen giften een grotere stijging dan de kosten.
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GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING
Eind 2019 werd het boekjaar van IJM NL gewijzigd van kalenderjaar in een gebroken boekjaar per 1 april. Dit betekent  voor het 
huidige verslagjaar een verlengd boekjaar voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende 
instellingen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 
opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend  aan de periode waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover 
zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd  tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen
bepaald op basis van de verwachte economische levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde.  De 
afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde of vervaardigingslasten.
Met ingang van 2019 worden materiële vaste activa slechts geactiveerd als de investering een bedrag van € 25.000 overschrijdt.

Afschrijvingscategorie Afschrijvingspercentage
Hard- en software 20%

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs; 
waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de 
vorderingen.
Projectverplichtingen zijn opgenomen op basis van een besluit ter zake, dat schriftelijk is kenbaar gemaakt aan de ontvanger 
van de subsidie; deze worden ten laste gebracht van het boekjaar waarin de projectactiviteiten dienen te worden uitgevoerd 
door de uitvoerende projectpartner.

Reserves en fondsen
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van IJM NL. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden  voor 
aanwending aan een specifiek doel.  Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling 
waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen en 
gelden die vastliggen in vaste activa.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemene grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te 
rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Giften in natura worden gewaardeerd  
tegen de reële waarde.
 
Baten

Baten van particulieren en bedrijven
Donaties en giften van particulieren en bedrijven worden als bate verantwoord in het jaar dat ze ontvangen worden.

De opbrengsten uit hoofde van nalatenschappen zijn verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. De omvang van opbrengsten uit hoofde van nalatenschappen kan betrouwbaar worden vastgesteld als, op grond van 
het stadium waarin de afhandeling van de nalatenschap zich bevindt, een betrouwbare schatting van de ontvangst kan worden 
gemaakt. Hiervan is in ieder geval sprake bij ontvangst van de akte van verdeling.

Giften in natura worden gewaardeerd  tegen de reële waarde.

Baten van andere organisaties zonder winststreven
Donaties en giften van andere organisaties zonder winststreven worden als bate verantwoord in het jaar dat ze ontvangen 
worden, behalve als informatie bekend is dat ze op een andere periode betrekking hebben. Projecttoekenningen van andere 
organisaties zonder winststreven worden als bate verantwoord in het jaar dat de besteding plaatsvindt.

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
De opbrengsten van verkochte artikelen (boeken, armbanden en overige artikelen) worden verantwoord in het jaar waarin de 
artikelen geleverd zijn.

Personeelsbeloning
Salarissen en sociale lasten worden toegerekend  aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, in overeenstemming met 
de arbeidsovereenkomsten.

Kostentoerekening
Op basis van de door het bestuur goedgekeurde kostenverdeling zijn directe en indirecte kosten toegerekend  aan de 
doelstelling, werving baten en beheer & administratie.
Indirecte kosten betreffen kosten die niet direct aan een activiteit zijn toe te rekenen zoals marketingkosten en overige 
personeelskosten. 
Marketingskosten worden op basis van een 25-25-50 verhouding toegerekend aan respectievelijk educatie, mobilisatie en 
werving. 
Overige personeelskosten worden toegerekend op basis van de fte’s van medewerkers van de verschillende activiteiten.
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Toelichting op de balans

VASTE ACTIVA
 2019-2020 2018

 € €

Materiële vaste activa

Software bedrijfsvoering

Stand per 1 januari  –   1.175

Investeringen –   – 

Afschrijvingen  –   1.175

Mutaties boekjaar   –   1.175- 

Stand per 31 maart (31 december)   –   –

In het huidig boekjaar werden geen investeringen gedaan die het bedrag van € 25.000 overschrijden.

 31-03-2020 31-12-2018

 € €

Vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen

Nog te ontvangen bedragen IJM Global en vestigingen  45.823    – 

Nog te ontvangen bedragen  15.237    – 

Overige toegezegde bijdragen payment providers   3.826   99.767

Totaal  64.886   99.767

De kosten ten aanzien van IJM Europe werden door IJM Global begin april voldaan (€ 42.000).

Vooruitbetaalde bedragen

Vooruitbetaalde kosten   52.896   10.679

Borg huur pand   2.869    3.321

Totaal  55.765     14.000

Totaal vorderingen en overlopende activa  120.651   113.767

Liquide middelen

Kas   –   235

ING, rekening-courant   239.735    50.505

ING, spaarrekening   300.000   29.965

   539.735    80.705

Begin april werd € 292.000 doorgestort  naar IJM Global.
De overige liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
 

RESERVES
 2019-2020 2018

 € €

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari  68.239    91.491

Resultaatbestemming -18.239   -23.252

Stand per 31 maart (31 december)   50.000    68.239

IJM NL streeft ernaar de ontvangen giften direct door te betalen naar IJM Global. Dit betekent  ook dat IJM NL een zo laag 
mogelijke continuïteitsreserve wil aanhouden.  Om dit verantwoord te kunnen doen is een goed stelsel van risicomanagement 
nodig; als een strakke liquiditeitsplanning en -beheersing, directe doorbetaling van bestemde  giften, bij doorbetaling van 
giften aan IJM Global een evaluatie door de bestuurder  van de bedrijfsrisico’s, een up to date administratie van de financiële 
verplichtingen en een strakke kostenbeheersing. Het bestuur acht een continuïteitsreserve ad € 50.000 toereikend. Voor de 
beoordeling van de continuïteit van IJM NL dient te worden bedacht dat IJM NL kan steunen en rekenen op een maandelijkse 
(groeiende) giftenstroom van Freedom Partners ad thans € 0,1 miljoen per maand.

Overige reserves 

Stand per 1 januari –   –

Resultaatbestemming 128.846   –

Stand per 31 maart (31 december)  128.846   –

De nog niet doorbetaalde giften worden toegevoegd aan de overige reserves indien het bedrag de continuïteitsreserve te boven gaat.

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari –   139.778

Resultaatbestemming –   -139.778

Stand per 31 maart (31 december)   –   –

Het bestuur heeft ook in 2019-2020 geen bestemming aan de reserves toegekend.
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RESERVES (VERVOLG)
 31-03-2020 31-12-2018

 € €

Nog te betalen veldbijdrage 

Nog te betalen veldbijdrage  292.000   –

   292.000   –

Eind van het boekjaar heeft het bestuur besloten € 292.000 door te betalen aan IJM Global. De feitelijke overboeking heeft begin
april plaatsgevonden.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Af te dragen omzetbelasting  739    –

Af te dragen loonheffingen  15.012    21.664

   15.751    21.664

Zoals in vorig jaarverslag aangekondigd is in het huidige boekjaar de fiscale positie van IJM NL getoetst.  Voor een beperkt deel 
van de fondsenwervende  activiteiten bestaat een verplichting voor de omzetbelasting.

Te betalen personeelslasten 

Te betalen vakantietoeslag  35.460   27.333

Te betalen vakantiedagen  20.183   7.383

   55.643   34.716

De reserveringen voor zowel vakantiedagen als vakantietoeslag laten beide een hoger saldo zien aan het eind van het boekjaar. 
Het moment van het opmaken van deze cijfers, maart in plaats van december, is de belangrijkste oorzaak voor die stijging.

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen overige personeelslasten  22.887   –

Nog te betalen accountantskosten  12.500   12.500

Nog te betalen kosten veldreis  6.777   –

Nog te betalen wervingskosten  9.783   9.848

Overige nog te betalen kosten  175   –

   52.122   22.348

De post te betalen personeelslasten betreft onder andere inhuur voor ondersteuning voor onze finance afdeling. De kosten voor 
de veldreis heeft betrekking op de reis naar Ghana in februari.

 

Niet in de balans opgenomen 
verplichtingen

HUURVERPLICHTINGEN
IJM NL heeft twee locaties: Hilversum en Den Haag.

Hilversum
Het huurcontract in Hilversum is aangegaan voor de periode 1 augustus 2018 tot 1 augustus 2021. Daarna is sprake van een 
jaarlijkse verlenging voor de periode van 1 jaar. De jaarlijkse huurprijs bedraagt per 1 januari 2020 € 34.217. De per 31 maart 
2020 bestaande verplichting voor het huurcontract Hilversum betreft derhalve € 45.623 voor de periode 1 april 2020 tot 
1 augustus 2021 (16 maanden).

Den Haag
In 2019 werd het huurcontract voor ons kantoor in Den Haag beëindigd. Per 1 september 2019 zijn voor de duur van een jaar 
twee flexplekken gehuurd.  De per 31 maart 2020 bestaande verplichting voor deze serviceagreement  bedraagt derhalve € 1.815 
voor de periode 1 april 2020 tot 31 augustus 2020 (5 maanden).

AFDRACHT DOOR IJM NL AAN IJM GLOBAL
IJM NL doet afdrachten aan IJM Global al naar gelang er beschikbare liquide middelen zijn. De in de jaarrekening 2019-2020 
verantwoorde afdrachten betreffen het boekjaar 2019-2020. De laatste overboeking voor het boekjaar heeft begin april 2020 
plaatsgevonden.

VRIJWILLIGERS
Naast de betaalde functies is IJM NL zeer dankbaar voor de inzet van een groep van 70 enthousiaste (onbetaalde) vrijwilligers 
die met regelmaat het werk in Nederland ondersteunen met hun tijd, kennis en talenten.
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Toelichting op staat van baten en lasten
 

  Realisatie Begroting Realisatie

 2019-2020 2019-2020 2018

 € € €

Baten

Baten van particulieren 2.310.966    1.246.792

Baten van bedrijven 314.654    282.010

Baten van andere organisaties  

zonder winststreven 705.402    365.347

Totaal  3.331.022  4.117.400   1.894.149

Baten van particulieren

Vaste maandelijkse giften

Freedom partners  1.183.553    524.180

Alledaagse helden –   114.496

Overige maandelijkse giften –   2.895

Totaal vaste maandelijkse giften  1.183.553  –  641.571

Overige giften particulieren

Individuele incidentele giften 688.805    447.661

Sponsoracties (met name Mudraise)  438.608    157.560

Totaal overige giften particulieren  1.127.413  –  605.221

Totaal baten van particulieren  2.310.966  –  1.246.792

De giften van particulieren zijn in de 15 maanden van het huidige boekjaar ten opzichte van 2018 verdubbeld. Met name de 
bijdragen van onze Freedom Partners zijn fors gestegen.

Baten van andere organisaties zonder winststreven

Kerken 213.186   128.432 

Stichtingen 481.149   225.472 

Scholen 11.067   11.443 

Totaal  705.402 –  365.347

Deze baten zijn ten opzichte van 2018 gestegen van € 400.000 in één jaar naar € 700.000 voor 15 maanden.

Via kerken werden collectes aan IJM gedoneerd. Daarnaast worden door het houden van spreekbeurten Freedom Partners 
geworven en projecten als de MudRaise gepromoot. Er is in 2019 meer ingezet op relatiebeheer met stichtingen wat tot groei 
heeft geleid.

Het totaal van de bestemde baten bedraagt € 927.294.
 

Lasten besteed aan doelstellingen

  Realisatie Begroting Realisatie

 2019-2020 2019-2020 2018

 € € €

IJM global 

Urgente nood 571.698   358.444 

India, Mumbai 115.000   106.475 

India, Kolkata 43.495   68.298 

India, Delhi 100.494   – 

India, Chennai 98.417   – 

India 4.560   52.988 

Zuid-Azië 3   50.000 

Africa, Ghana 378.036   149.081 

Africa 12.243   – 

Filippijnen 124.718   58.680 

Dominicaanse Republiek 43.336   –

Roemenië –   1.035 

  1.492.000 2.380.000  845.000

Verrekende bijdrage IJM Global aan IJM Europe  – –  5.000

  1.492.000 2.380.000  850.000

De giften die IJM NL ontvangt zijn deels bestemd en deels voor algemene doeleinden. In 2019-2020 is circa € 920.000 aan 

ontvangen giften met bestemming door IJM NL doorbetaald aan IJM Global. De giften met een bestemming worden 100 % 

direct doorbetaald. De giften voor algemene doeleinden worden doorbetaald  na aftrek van de door IJM NL gemaakte kosten. In 

2019-2020 is circa € 570.000 voor algemene doeleinden aan IJM Global doorbetaald.

Educatie & mobilisatie

Voorlichting(-smateriaal)  68.499   18.839

Marketing campagnes  41.791   33.004

Reiskosten internationaal  39.527   32.654

Partnerschappen  18.321   7.744

Deelname aan events derden  16.551   77.440

Reis- en verblijfkosten  14.958   –

Overig  508   2.072

Merchandise  6.205   11.168

  206.360   182.921

Toerekeningen:

Personeelskosten 480.779   308.603 

Werving baten  50% lasten excl. Mudraise 139.396   –

Totaal toerekeningen  620.175   308.603

Totaal Educatie & Mobilisatie  826.535 702.100  491.524

In 2019-2020 is, met het oog op transparantie, een verfijning aangebracht in de toerekening van kosten. Dit heeft echter wel tot 
gevolg dat de vergelijkende cijfers niet één op één zijn te matchen.
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Beheer en administratie

  Realisatie Begroting Realisatie

 2019-2020 2019-2020 2018

 € € €

Personeelslasten beheer en administratie 251.439  369.418 164.783 

Kantoor en overige lasten 70.716  110.471 116.420 

Huisvestingslasten 54.066  58.786 46.733

IJM Europe –  – 1.621 

Totaal lasten beheer en administratie  376.221 538.675  329.557

     

Personeelslasten

Salarislasten

Lonen en salarissen 795.390   547.050 

Sociale lasten 134.171   87.670 

Pensioen 44.248   35.672 

Reiskosten woon-werkverkeer 18.686   17.067 

Vergoeding telefoon, laptop en ziektekosten 6.613   6.200 

Totaal salarislasten  999.108 902.020  693.659

Overige personeelslasten

Inhuur derden 96.432   – 

Ziekengeldverzekering, arbodienst e.d. 7.611   6.785 

Coaching 16.491   – 

Opleidingskosten 7.848  18.445 10.654 

Werving personeel 12.191   – 

Reis- en verblijfkosten 22.973   15.855

Uitkering ziekengeldverzekering 27.084-   –

Overig 10.658  20.230 3.157 

Totaal overige personeelslasten  147.120 38.675  36.451

Totaal personeelslasten  1.146.228 940.695  730.110

-/- Toerekeningen:   –

Educatie & Mobilisatie 480.779  300.000 308.603 

Werving baten 317.535  213.277 198.724 

IJM Europe 96.475  58.000 58.000 

  894.789 571.277  565.327

Totaal personeelslasten beheer en administratie  251.439 369.418  164.783

In 2019-2020 werd voor de financiën extern ondersteuning ingehuurd. Momenteel vinden sollicitatiegesprekken plaats om de 
finance functie weer met een vaste medewerker uit te voeren. Voor de kosten van IJM Europe werd een vergoeding ontvangen 
van IJM Global.

Lasten werving baten

  Realisatie Begroting Realisatie

 2019-2020 2019-2020 2018

 € € €

Mudraise  68.728   67.658

Drukwerk - direct mailings  53.795   25.999

Software - website  41.388   –

Aquisitiekosten sponsoring  40.525   6.799

Begeleiding sponsorprogramma  8.168   –

Kosten payment providers incasso giften  28.905   14.989

Advertenties online en offline  16.643   10.756

Campagnes  56.047   36.485

Consultancy  11.406   –

Reiskosten  6.908   –

Project audit  5.833   –

CBF  4.867   –

Graphic design  4.307   –

Fotoframe Freedom Partners  –   2.026

Website  –   22.662

  347.520   187.374

Toerekeningen:

Personeelskosten 317.535   198.724

Educatie & Mobilisatie  50% lasten excl. Mudraise 139.396-   – 

Totaal toerekeningen  178.139   198.724

Totaal werving baten  525.659 496.625  386.098

De stijging van de lasten voor de paymentproviders wordt veroorzaakt door het toegnomen aantal maandelijkse 
incassoopdrachten van de giften van de Freedom Partners.
Zoals ook in 2018 werd 50% van de lasten toegerekend  aan de activiteiten voor educatie en mobilisatie. Dit is exclusief de 
MudRaise.

De wervingslasten bedragen 16% van de totale baten (2018: 20%).
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Beheer en administratie (vervolg)

 31-03-2020 31-12-2018

Medewerkers 

Beroepskrachten 

Aantal 15 19

   waarvan vrouwen  7  8

   waarvan mannen  8 11

FTE 12,8 11,0

   waarvan bepaalde tijd 3,5 1,4

Vrijwilligers 70 50

 
Bezoldiging bestuurder
Mevrouw Delhaas - Van Dijk had een aanstelling voor onbepaalde tijd, gedurende 40 uren per week. Het beloningsbeleid van IJM 
NL was niet conform de normen van het CBF. Dit werd met name veroorzaakt door het feit dat de voormalige directeur van IJM NL 
tevens directeur was van IJM Europa. IJM Global betaalt een groot deel van de kosten van de rol van de directeur voor IJM Europa.

‘Mevrouw Delhaas heeft in 2019 IJM verlaten, toegelicht in dit bestuursverslag. In de transitieperiode naar een nieuwe 
bestuurder heeft IJM Global  IJM NL ondersteund door een interim bestuurder  beschikbaar te stellen. Deze kwam uit de IJM 
Global organisatie en kent IJM Global als organisatie goed. Voor de invulling van de bestuursfunctie was de alignment met IJM 
Global belangrijk. De interim-bestuurder  heeft de RvT geholpen om een zodanig profiel uit te werken dat de nieuwe bestuurder  
optimaal aansloot op de IJM Global strategie. De interim bestuurder  is in dienst van IJM Global (werkzaam voor de regio Afrika 
& Europa) en heeft de rol van interim bestuurder-directeur onbezoldigd door IJM Nederland op zich genomen.

Het salaris van de huidige bestuurder,  mevrouw C.R. Houmes - aan de Wiel, is gebaseerd op de salarisnormen van het CBF.

  Realisatie Begroting Realisatie

 2019–2020 2019–2020 2018

 € € €

Kantoor en overige lasten

ERP systeem  17.692 17.850  –

Accountantskosten  16.022 10.115  23.626

Postzegels  8.830 8.500  6.251

Kantoorbenodigdheden  5.432 6.545  10.958

Telefoonkosten  4.186 4.760  2.146

Juridisch advies  3.189 2.380  –

Diversen  3.057 6.375  1.663

Salarisadministratie  2.541 1.190  1.204

Bankkosten  1.904 1.190  1.162

Kosten Raad van Toezicht  1.332 595  –

Verzekeringen  957 1.785  821

Contributies en abonnementen  836 26.775  15.338

Afschrijving software  – 1.785  1.175

Afschrijving website  – 8.726  –

Consultancy

– Fiscaal advies 1.525  – – 

– Advieskosten personeelsbeleid 1.469  – 10.803 

– Marketing advies –  – 6.681 

– Profiel analyse sponsoren –  – 3.025 

– Strategie advies ambassadeurs –  – 3.166 

– Salesforce consultants –  11.900 17.848 

Totaal consultancy  2.994   41.523

Laptops  3.269 –  4.350

Kosten IJM Europa (na aftrek  

€ 5.000 bijdrage IJM Global)  – –  6.203

Totaal kantoor en overige lasten  72.241 110.471  116.420

–/– Toerekeningen:     

IJM Europe 1.525  – – 

  1.525 –  –

Totaal kantoor en overige lasten  70.716 110.471  116.420

Onder lasten voor contributies en abonnementen zijn alleen de lasten opgenomen die niet voortvloeien uit de activiteiten.
Een belangrijke oorzaak voor de lagere kantoor en overige lasten ligt in een meer beperkte inhuur van consultants in het verslagjaar.

Beheer en administratie (vervolg)

 2019 2018

 € €

Bruto loon inclusief vakantiegeld 119.387   114.749 

Sociale lasten 10.688   18.390 

Pensioenlasten 4.745   10.892 

Tegemoetkoming ziektekosten –   1.352 

Verzuimverzekering & Arbo 909   1.441 

Reiskosten 960   1.630 

Telefoonvergoeding 400   600 

  137.089   149.054

Bijdrage IJM Global  98.000-   58.000-

Totale bezoldiging  39.089   91.054

Bezoldiging directie

Naam Mevrouw A.H. Delhaas-Van Dijk De heer B.C. Mathew

Functie Bestuurder Bestuurder
   

Dienstverband  

Aard Onbepaald Interim bestuurder

Uren 40 

Parttime percentage 100% 

Periode bestuurder 1 januari 2019 - 31 juli 2019 1 augustus 2019 - 17 mei 2020
   

Bezoldiging  Onbezoldigd*

Jaarinkomen  

Bruto salaris  € 105.000  

Vakantiegeld  € 8.400  

Totaal jaarinkomen  € 113.400  

Sociale lasten  € 11.931  

Pensioenlasten (werkgeversdeel)  € 4.745  

Overige lasten en vergoedingen  € 1.360  

Totaal bezoldiging 2019  € 131.435  

Vergoeding IJM Global                            € 98.000  

Netto bezoldiging IJM NL  € 33.435  
   

BSD Score  

Fulltime, schaal F (Maximum jaarinkomen) 350 

Normbeloning**  € 97.871  

   
* De bezoldiging van de interim bestuurder werd door IJM Global bekostigd
** Tot 1 juli 2019 € 93.157
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Beheer en administratie (vervolg)

  Realisatie Begroting Realisatie

 2019–2020 2019–2020 2018

 € € €

Huisvestingslasten

Huur  49.161 50.575  32.303

Kosten verhuizing  – –  13.551

Schoonmaak  97 1.190  879

Overige huisvestingskosten  4.808 7.021  –

Totaal huisvestingslasten  54.066 58.786  46.733

Lasten IJM Europe

Personeelslasten directeur 96.475  58.000 59.621 

Kantoor en overige lasten 1.525  – – 

  98.000 58.000  59.621

-/- Bijdrage IJM Global  98.000- 58.000-  58.000-

Totaal lasten IJM Europe  – –  1.621
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Toelichting lastenverdeling

  Bestemming Doelstelling              Totaal Begroot Totaal

 Urgente nood “India “India “India “India “India Zuid-Azië Ghana Filippijnen Africa Dominicaanse Educatie &  Werving Beheer & 2019-2020 2019-2020 2018
   Mumbai” Delhi” Chennai”  Kolkata”     Republiek mobilisatie baten  administratie

Besteding in de veldkantoren  571.698   4.560   115.000   100.494   98.417   43.495   3   378.036   124.718   12.243   43.336      1.492.000   2.380.000   850.000 

                 

Lasten                 

Publiciteit en communicatie*             345.756   208.124    553.880   627.448   381.528 

Personeelskosten**             480.779   317.535   251.439   1.049.753   940.695   643.796 

Huisvestingskosten               54.066   54.066   58.786   46.733 

Kantoor en overige kosten               70.716   70.716   110.471   135.122 

                 

  571.698   4.560   115.000   100.494   98.417   43.495   3   378.036   124.718   12.243   43.336   826.535   525.659   376.221   3.220.415   4.117.400   2.057.179
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Gebeurtenissen na balansdatum

In maart 2020 werden de maatregelen rondom Covid-19 
aangekondigd. Risico’s worden periodiek beoordeeld, waarop 
een risico beperking en risico herstel plan wordt vastgesteld. 
Onze activiteiten zowel in Nederland als onze programma’s 
in de veldkantoren worden aangepast op de huidige Covid-19 
situatie. De problematiek van geweld zien we toenemen en 
daarmee ook het belang om middelen in te zetten de missie 
te dienen.

Ondertekening jaarrekening
September 2020, Den Haag

Directeur-bestuurder:
C.R. Houmes-aan de Wiel LL.M

Raad van Toezicht
De heer M.W. Vroom
De heer P. Klop RA MGA
De heer A. Griffiths

Correspondentie
Postbus 327
3360 AH
Sliedrecht 

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl 
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KvK 28112484
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Stichting International Justice Mission The Netherlands 
Postbus 13815 
2501 EV  DEN HAAG 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting International Justice Mission The Netherlands 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019-2020 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019-2020 van Stichting International Justice Mission The Netherlands te Den Haag 
gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening (pagina 33 tot en met pagina 52) voor het jaar 
geëindigd op 31 maart 2020 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting 
International Justice Mission The Netherlands per 31 maart 2020 en van het resultaat over de periode 1 januari 2019 tot en 
met 31 maart 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn ‘650 Fondsenwervende organisaties’. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 maart 2020 (met een balanstotaal van € 660.386);
2. de staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020 met een resultaat van

€ 110.607 (overschot); 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 International Justice Mission The Netherlands 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. 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: 
 Inleidende hoofdstukken (pagina 2 tot en met pagina 25); 
 het bestuursverslag (pagina 26 tot en met pagina 30); 
 het governanceverslag (pagina 31 en pagina 32). 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
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 alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’ 
vereist is. 

 
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’. 
 
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht 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 verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op 
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de 
activiteiten 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 activiteiten in continuïteit kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening. 
 
De Raad van Toezicht 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 fouten of fraude 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. 
 
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 
controleverklaring. 
 
Was getekend te Sliedrecht, 1 oktober 2020. 
 
WITh accountants B.V. 
A.M. Tromp MSc RA 
 
 
Bijlage.  
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2019-2020 van Stichting International Justice Mission The 
Netherlands 
 
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt. 
 
Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 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 stichting; 

 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 activiteiten 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; 
 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 
 
Wij communiceren met het bestuur en de Raad van Toezicht 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. 
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