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VOORWOORD

Dit jaar hebben we voor het eerst een IJM-dag georgani-
seerd in oktober en konden we veel van onze trouwe do-
nateurs, vrijwilligers en vrienden ontmoeten in Almere.  
Het was voor ons allen een bijzondere kans om met u 
persoonlijk verhalen te delen over de harde werkelijk-
heid van slavernij in deze wereld.  Maar het was ook een 
voorrecht om samen met u God te danken voor de vele 
bevrijdingen van kinderen en volwassen en de veroor-
delingen van criminelen.

Medio 2017 is Caroly Houmes als directeur vertrokken 
naar Australië, waar zij momenteel het IJM kantoor 
leidt. Zelf ben ik in oktober als directeur aangetreden 
en ben ik daarnaast ook verantwoordelijk voor het co-
ordineren van de uitbreiding van IJM in Europa. Ik heb 
jaren in Roemenië gewerkt, waar ik een grote internati-
onale hulpverleningsorganisatie mocht leiden en kijk 
uit naar het adviseren en opzetten van IJM’s werk in dat 
land vanaf eind 2018.

Het veldwerk heeft mijn hart en ik ben erg trots op mijn 
collega’s in Ghana, Filipijnen, Mumbai, Kolkata, Chen-
nai en Bangalore die dag in, dag uit werken om rechts-
systemen te beïnvloeden en te verbeteren zodat we mo-
derne slavernij een halt kunnen toeroepen.  Eind 2017 
ben ik met een groep voorgangers en ondernemers uit 
het bedrijfsleven naar Kolkata geweest en hebben wij 
verschillende projecten bezocht en kunnen zien hoe 
onze fondsen zijn ingezet in Zuidoost-Azië. 

Vanuit Nederland zijn in dit jaar tevens 4 “interns” (sta-
giairs) en “fellows” (specialisten) voor een langere tijd 
naar verschillende landen geweest om hun kennis en 
ervaring te delen met onze collega’s in het veld.
In Nederland zijn 23 Freedom Challenges gehouden en 
hebben tientallen vrijwilligers zich ingezet bij allerlei 
activiteiten in kerken en scholen. Ook het bedrijfsleven 
heeft een bijdrage geleverd aan onze strijd tegen mo-
derne slavernij tijdens de verschillende ondernemers- 

evenementen. Met behulp van de media hebben wij ook 
een breder publiek weten te bereiken. Het artikel van 
Ben Tiggelaar in het NRC Handelsblad heeft hieraan 
een belangrijke bijdrage geleverd.
Wij zien ernaar uit om onze samenwerking met u voort 
te zetten in 2018 en nog meer mensen uit slavernij te 
bevrijden en beschermen tegen het gewelddadig on-
recht wat hen wordt aangedaan. Hartelijk dank voor het 
vertrouwen dat u in ons stelt en uw gulle gaven die het 
voor ons mogelijk maken om dit belangrijke werk voor 
te zetten.

Met vriendelijke groet,

Anita Delhaas-van Dijk

Directeur IJM Nederland / 

Coördinator Europa

“Wij zien ernaar uit om onze samenwerking 
met u voort te zetten in 2018”
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VANDAAG DE DAG HELPT ONS TEAM WERELDWIJD MEER DAN 

150 MILJOEN MENSEN TE BESCHERMEN TEGEN GEWELD. 

Wij bestrijden al bijna twintig jaar de ergste vormen van de plaag van geweld 
tegen de allerarmsten. IJM werkt in Afrika, Latijns-Amerika, Zuid-Azië en Zuid-
oost- Azië. Met ons unieke ‘Transformatiemodel voor Rechtssystemen’ helpen 
wij gerechtigheid zeker te stellen voor slachtoffers van geweld. Het model helpt 
ons samenwerking met sleutelfiguren aan te gaan en zo beschadigde rechtssys-
temen te herstellen.

SLACHTOFFERS BEVRIJDEN

Wij zoeken mensen op die in 
slavernij of gevangenschap leven. 
Wij werken samen met lokale 
autoriteiten en dringen door tot 
bijvoorbeeld bordelen en plaatsen 
waar slaven worden gehouden. Wij 
brengen slachtoffers in veiligheid. 

RECHTSSYSTEMEN 

VERSTERKEN

Wij bieden training, persoonlijke 
begeleiding en ondersteuning 
aan politiemedewerkers, rechters, 
aanklagers en andere justitiële 
instanties. Ook pleiten wij voor 
hervormingen die ervoor zorgen 
dat de armen hoe dan ook niet 
in een slachtofferpositie terecht 
zullen komen.

LEVENS HERSTELLEN

Wij helpen slachtoffers van geweld 
hun leven weer op te bouwen. Wij 
bieden traumatherapie en de nood-
zakelijke zorg om te herstellen. Wij 
zorgen ervoor dat slachtoffers weer 
naar school kunnen gaan of een 
baan kunnen vinden. Hun gevoel 
voor eigenwaarde neemt daardoor 
weer toe.  

CRIMINELEN BERECHTEN

Wij streven naar eerlijke recht-
spraak. Wij zorgen ervoor dat han-
delaren, slavenhouders, verkrach-
ters en andere criminelen die zich 
op de allerarmsten richten, worden 
opgesloten.
Veroordelingen maken het rechts-
systeem sterker.

WIJ ZIJN  
INTERNATIONAL  
JUSTICE MISSION.

Onze visie:

Miljoenen bevrijden.
Een half miljard beschermen.
Bewijzen dat recht voor armen niet te stoppen is.

5JAARVERSLAG 2017
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MODERNE SLAVERNIJ

MENSENHANDEL

SEKSUEEL GEWELD TEGEN KINDEREN

ILLEGALE LANDONTEIGENING

MACHTSMISBRUIK DOOR POLITIE

BURGERSCHAPSREGISTRATIE

LEVENS  
VERANDEREN 
WERELDWIJD
IJM beschermt de armen tegen  
verschillende vormen van geweld in ontwik-
kelingslanden.

ONZE VELDKANTOREN ZETTEN ZICH IN 

TEGEN:

Dominicaanse
REPUBLIekGUATEMALA

BOLIVIA

GHANA
OeGANDA

Gulu
Kampala

KENiA

INDIA

Chennai
Bangalore
Delhi

Kolkata
Mumbai

CAMBODjA

THAILAND

Filipijnen
Cebu
Manila

Chiang Mai
Bangkok

IJM’s hoofdkantoor is gevestigd in 
Washington DC in de Verenigde Staten. 
Daarnaast zijn er partnerkantoren in 
Australië, Canada, Duitsland, Nederland 
en het Verenigd Koninkrijk.
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Politieagenten in Mumbai worden getraind door IJM.

4.616  
slachtoffers bevrijd van geweld en 
onderdrukking.

256 
verdachten gearresteerd.

172 
daders veroordeeld  
in de rechtbank.

1.364 
bevrijde slachtoffers kunnen na onze 
nazorg weer op eigen benen staan.

RESULTATEN 2017
• 3008 bevrijde slachtoffers en familieleden krijgen  
 nu nog nazorg.

• 97% van de cliënten die een jaar geleden ons  
 nazorgprogramma afrondden, zijn nog steeds   
 veilig.

• 27.000 lokale autoriteiten getraind, zoals politie,  
 aanklagers, rechters en maatschappelijk    
 werkers.

• IJM helpt lokale autoriteiten nu bij de    
 bescherming van 150 miljoen potentiele   
 slachtoffers van geweld in de gemeenschappen  
 waar wij werken.
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NIEUWS UIT HET VELD

IJM Nederland vroeg in 2017 specifiek aandacht en wierf fondsen voor ons werk in India, De Filipijnen, Ghana en 
Roemenië. Enkele hoogtepunten van ons werk in deze landen op een rijtje.

BANGALORE, INDIA

In de eerste weken van het jaar hebben IJM en 
lokale autoriteiten een goede slag geslagen in 
de strijd tegen slavernij in Bangalore, India.

Op 9 januari vierde het IJM-team de veroordeling van 
een machtige eigenaar van slaven. Het was het eind 
van een rechtszaak die al jaren speelde. Het was de 
eerste veroordeling van het jaar.
De rijke misdadiger hield twaalf slachtoffers gevangen 
in een steenfabriek. Hij liet hen onmenselijk hard 
en veel werken. De kinderen, vrouwen en mannen 
leefden in voortdurende angst voor geweld en konden 
geen kant uit. Totdat de politie hen met IJM in februa-
ri 2012 bevrijdde. 

De rechtszaak tegen de gewelddadige eigenaar van de 
steenfabriek sleepte zich jaren voort, maar IJM en de 
slachtoffers bleven volhardend tot de uitspraak. De 
veroordeelde moet drie jaar de gevangenis in.

Nieuwe bevrijdingsactie
Op 13 januari konden wij nog een succes vieren. 
Samen met lokale autoriteiten deden wij een inval in 
verschillende fabrieken waar plastic wordt gemaakt. In 
de fabrieken werden tienerjongens en jonge mannen 
vastgehouden en uitgebuit als slaaf. De slachtoffers 
kwamen uit het noorden van India (Bangalore ligt in 
het zuiden) en leefden onder verschrikkelijke omstan-
digheden. Sommigen van hen zaten al drie jaar vast in 
de fabriek waar zij werkten.
Het reddingsteam ging effectief te werk en viel kort 
na elkaar drie fabrieken binnen. We zorgden ervoor 
dat al de slachtoffers konden worden bevrijd voordat 
de eigenaar gewaarschuwd kon worden. 23 slachtoffers 
werden bevrijd en vier verdachten werden gearres-
teerd. Onder hen de mensenhandelaar die de jongens 
in de val had gelokt. 

De ambtenaren zorgden ervoor dat ieder slachtoffer 
zijn verhaal kon doen, te eten kreeg en de nodige 
medische zorg. IJM en een partnerorganisatie hielpen 
de jongens terug te keren naar hun woonplaats. Zij 
kregen de juiste nazorg om een nieuw leven kunnen 
beginnen. 

///////////////////////////////////////////////////////

Lokale beambten, de politie en IJM hebben drie 
families bevrijd uit jarenlange dwangarbeid. 
Toen ze onverwacht de vrijheid werden ingeleid, 
waren de mannen, vrouwen en kinderen blij en 
heel verbaasd.

Deze families waren als slaven vastgehouden op een 
houtkapbedrijf, sommigen wel zeven jaar. De eigenaar 
had hen in de val gelokt met valse schulden en hen 
met gewelddreigingen en manipulaties tot slaven 
gemaakt. 
Overdag werden de families gedwongen om onafge-
broken bomen en dichte doornstruiken te kappen. 
‘s Nachts sliepen ze in een verlaten, half afgebouwd 
huis, dat hun slechts een beetje beschutting tegen de 
elementen bood. 
Een geredde moeder beschreef hoe ze haar baby ter 
wereld moest brengen in dit vieze huis, omdat ze van 
de eigenaar niet naar het ziekenhuis mocht. Vanwe-
ge complicaties mocht ze voor de geboorte van haar 
volgende kind wel naar een kliniek, maar er mocht 
niemand met haar mee.

In totaal hebben de beambten en IJM twaalf mensen 
gered, onder wie drie jongetjes en een meisje van vijf. 
Onder hen waren verder twee bejaarde vrouwen, die 
nauwelijks nog in staat waren om iets te tillen. De 
houthandelaar werd in politiehechtenis genomen en 
zal naar de gevangenis gaan zodra de aanklacht offici-
eel is ingediend. 

De districtsbestuurder die toezicht hield op de ope-
ratie, was diep bewogen toen hij de jongetjes zag die 
waren gedwongen om te werken. Hij bekeek hun geha-
vende handpalmen en zei verdrietig: “Op deze leeftijd 
horen die handen op school een pen vast te houden en 
geen littekens van doornen te hebben.”
De families waren tijdens de redding heel teruggetrok-
ken en ze zeiden alleen het hoognodige. Een staflid 
van IJM vertelde dat ze niemand van hen had zien 
lachen, totdat ze in de vrachtwagen zaten die hen naar 
huis zou brengen. Toen vouwden ze dankbaar hun 
handen en zwaaiden gedag toen ze wegreden.

Beschermd voor de toekomst 
De districtsbestuurder gaf elke bevrijde arbeider een 
zogeheten Vrijheidscertificaat, waarin staat dat de 
schuld die hen in slavendienst van de houthandelaar 
hield niet meer bestaat. 
Eén man zei dat hij zich nog steeds verplicht voelde 
om zijn schuld terug te betalen, maar de ambtenaren 
legden hem geduldig uit dat hij nu vrij is en niets 
meer verschuldigd is aan de houthandelaar. 
De districtsbestuurder legde ook uit dat deze vrijheids-
certificaten de gezinnen toegang geeft tot verschillen-
de overheidsvoorzieningen, zoals basisgereedschap, 
huisvestingssteun en werk. Hij moedigde hen aan 
om aan te blijven dringen bij hun lokale bestuurders, 
zodat ze daadwerkelijk hulp zullen ontvangen. 
Slachtoffers van slavernij hebben ook recht op een 
rehabilitatiesom van de overheid van 100.000 roepies 
(ongeveer € 1.200). Deze mensen kregen vandaag 1000 
roepies per gezin en IJM zal erop toezien dat ze ook de 
rest van de som ontvangen, waarmee ze hun leven in 
vrijheid kunnen opbouwen. 
Ook hielp IJM deze gezinnen aan warm eten en medi-
sche zorg en met de terugkeer naar het dorp waar ze 
vandaan komen. Ze werden uitgenodigd deel te nemen 
aan een tweejarig nazorgprogramma van IJM, wat hun 
continu steun zal bieden en hen de vaardigheden zal 
aanleren die nodig zijn om vrij te blijven en aan een 
veilige toekomst voor hun kinderen te bouwen. 

CHENNAI, INDIA
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KOLKATA, INDIA

Na verschillende reddingspogingen is een 
tienermeisje uiteindelijk bevrijd uit een gevaar-
lijke rosse buurt in Kolkata en kreeg ze nu een 
kans op een leven in veiligheid en herstel.

Lokale autoriteiten probeerden haar voor de eer-
ste keer te redden, nadat ze hadden gehoord dat ze 
minderjarig is en onder dwang in een berucht bordeel 
verbleef. Bij deze eerste reddingspoging sloeg het 
meisje echter angstig op de vlucht. Veel slachtoffers 
van sekshandel zijn namelijk gehersenspoeld en gelo-
ven dat de politie hen zal arresteren of misbruiken; op 
deze manier voorkomen handelaren dat de kinderen 
hulp zoeken.
Medewerkers van IJM Kolkata en de speciaal opgeleide 
politiemensen bleven onvermoeibaar naar haar zoe-
ken en waarschuwden zelfs het IJM-team in Mumbai, 
waar ook heel veel sekshandel plaatsvindt, voor het 
geval het meisje was verkocht aan een ander Indiaas 
bordeel. 
Het team trof haar weer aan in de rosse buurt van Kol-
kata en het meisje kon in veiligheid worden gebracht. 
Stukje bij beetje kwamen we steeds meer over haar te 
weten.

Mooi voorbeeld
De politie kwam tot de conclusie dat ze nog maar vijf-
tien was, dat ze was geronseld in Bangladesh en daarna 
maandenlang voor seks werd verkocht in het bordeel. 

Ze ging gebukt onder lichamelijk en verbaal misbruik 
door de bordeelhouders en de klanten.
De autoriteiten arresteerden ook de bordeelhoudster: 
een vrouw die in 2012 en 2014 ook al werd gearres-
teerd, in twee eerdere zaken van IJM. Ieder keer werd 
ze weer op borgtocht vrijgelaten en ging dan weer 
andere meisjes uitbuiten. IJM zal er samen met lokale 
beambten alles aan doen om toekomstige pogingen tot 
vrijlating op borgtocht te verijdelen, zodat ze eindelijk 
verantwoordelijk kan worden gehouden voor haar 
vermeende misdaden.

Saptarshi Biswas, directeur rechtshulp bij IJM Kolkata, 
zegt: “De operatie verliep soepel, onder de deskundige 
leiding van de officier van dienst van de politie-een-
heid ter bestrijding van mensenhandel in Kolkata. 
Deze redding is een mooi voorbeeld van proactief 
politieoptreden in de strijd tegen sekshandel.”
Het geredde meisje zit nu veilig in een opvanghuis, 
waar ze begeleiding en emotionele steun zal ontvan-
gen gedurende het verloop van de rechtszaak. Ze zet 
voorzichtig haar eerste stappen op de weg naar herstel 
en IJM zal, met hulp van sponsors en NGO-partners, 
met haar meelopen totdat ze zich weer zelfverzekerd 
en genezen voelt.

In juli werden in een rechtszaal in Mumbai twee 
sekshandelaars eindelijk veroordeeld; hiermee 
komt het totaal veroordelingen sinds IJM in 
2000 haar programma in Mumbai tegen seks-
handel lanceerde op 101.

Deze mijlpaal, een grote prestatie van het IJM-team, 
betekent dat er al honderden slachtoffers zijn be-
schermd en jarenlang is gewerkt aan de verbetering 
van het rechtssysteem dat hopelijk voorgoed een einde 
zal maken aan de sekshandel in India.

Toen IJM zeventien jaar geleden een kantoor opende 
in Mumbai, tierde de seksuele uitbuiting van kinderen 
nog welig in de beruchte rosse buurten van de stad. 
Rechtshandhavingsinstanties konden deze misdaad 
niet aan. 
In 2012 bijvoorbeeld, meldde het National Crime 
Records Bureau in India dat in de staat Maharashtra 
(waarin Mumbai ligt) de meeste arrestaties voor sek-
shandel werden verricht, maar het percentage ver-
oordelingen lag slechts op 7%. Tijdens de processen 
dienden zich allerlei uitdagingen aan –van verdachten 
die met de noorderzon waren vertrokken tot slacht-
offers die niet beschikbaar waren om te getuigen– wat 
betekende dat het jaren kon duren eer er een uitspraak 
was. 
Een gemiddelde zaak van IJM Mumbai duurde drie 

tot vier jaar, maar sommige duurden veel langer. Eén 
rechtszaak, die zeven jaar duurde, werd door tien 
verschillende rechters behandeld en er namen dertien 
openbaar aanklagers aan deel, vier politiegriffiers en 
namens IJM minstens zes advocaten. Pas in oktober 
2016 was er een uitspraak in deze zaak en werden drie 
handelaars veroordeeld. 
Om dit soort problemen en vertragingen aan te 
pakken, is IJM volgens een doelmatige strategie nauw 
gaan samenwerken met de rechtsinstanties, waardoor 
slachtoffers op een betere manier kunnen worden 
gered, gerehabiliteerd en vertegenwoordigd in de 
rechtbank.
 
De eerste veroordeling voor sekshandel dankzij IJM 
vond plaats in december 2002, en de volgende 100 
vonnissen werden uitgesproken in 45 andere rechts-
zaken in vier arrondissementsrechtbanken in en rond 
Mumbai. Bij één bepaalde rechtbank –het gerechtshof 
van Groot-Mumbai– waren tussen 2002 en 2015 de 
rechtszaken van IJM goed voor 68% van de succesvolle 
veroordelingen voor sekshandel.
De uitspraak van afgelopen juli is een goed voorbeeld 
van onze samenwerking en vooruitstrevende aanpak. 
Nadat de twee slachtoffers waren gerepatrieerd naar 
hun woonplaatsen in Bangladesh, waren IJM en de 
openbaar aanklagers bang dat zonder hun persoon-
lijke getuigenissen de zaak op losse schroeven zou 

MUMBAI, INDIA

Rosse buurt in Mumbai
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komen te staan. Maar samen met Rights Jessore, een 
niet-gouvernementele organisatie (NGO) in Bangla-
desh, zorgde IJM ervoor dat er een internationale 
videoverbinding werd gemaakt met de rechtbank en 
één van de ex-slachtoffers kon zo toch haar verhaal 
vertellen. Door middel van moderne technologie kon 
de rechter ervan worden overtuigd dat beide hande-
laars veroordeeld moesten worden en hij legde hun 
tien jaar gevangenisstraf op en een schadevergoeding 
voor de slachtoffers.

Straffeloosheid stoppen
Zaken als deze laten zien dat de aanpak van het 
rechtssysteem in de loop van de tijd verbeterd is en 
IJM gelooft dat dit een krachtig effect zal hebben op 
potentiële criminelen.

 “Elke reddingsoperatie en de daaropvolgende 
veroordeling werkt direct als duidelijk afschrikmiddel,” 
legt Sanjay Macwan uit, regionaal directeur voor IJM 
Noord-India. 

Hij heeft gezien hoe veroordelingen anderen kunnen 
ontmoedigen kinderen te verhandelen en voegt toe: 
 “Als ze consequent worden uitgevoerd, kunnen zul-
ke reddingen en veroordelingen straffeloosheid stoppen 
en de misdaad zelf verminderen.” Pravin Patil, een 
voormalig plaatsvervangend hoofd van de politie 
in Mumbai, voegt toe:  
 “Wij zien veroordelingen als belangrijkste afschrik-
middel. En het is gebleken dat de gezamenlijke inspan-
ningen van aanklagers, politie en NGO’s leiden tot 
succesvolle veroordelingen.” 
Aangemoedigd door de tot nu toe 101 veroordelingen 
sinds onze samenwerking met het rechtssysteem van 
Mumbai, zal IJM doorgaan met het bepleiten van het 
lot van slachtoffers en het zoeken naar nieuwe ma-
nieren om straffeloosheid te stoppen – allemaal met 
het doel dat er nooit meer kinderen zullen worden 
verhandeld voor seks.

Acht kinderen zijn bevrijd uit de cyberseks-
industrie na een intensieve zoektocht van 14 
maanden. Het was een gezamenlijke actie van 
de Filipijnse autoriteiten, het Amerikaanse 
departement Binnenlandse Veiligheid en IJM. 
Twee zussen konden worden opgepakt nadat ze 
een aantal kinderen aanboden aan een underco-
veragent voor seksueel misbruik. Zij waren zich 
er niet van bewust dat ze te maken hadden met 
een undercoveragent. De kinderen die werden 
aangeboden, varieerden in leeftijd van twee 
maanden tot 18 jaar.

Op 16 maart werden zeven meisjes en een 8-jarige jon-
gen gered. Het onderzoek begon veel eerder. De zaak 
kwam al aan het rollen in 2015 toen een man in Ame-
rika werd aangehouden op verdenking van seksueel 
misbruik via internet. De man dacht dat hij liveshows, 
waarin kinderen worden misbruikt, op een anonie-
me manier kon kopen en bekijken. De autoriteiten 
vonden hem én via hem en via de activiteiten op zijn 
scherm ook de slachtoffertjes op de Filipijnen. 

In januari 2016 meldde de Dienst Binnenlandse 
Veiligheid van de VS deze zaak bij het National Bureau 
of Investigation (NBI) op de Filipijnen. Het NBI zocht 
contact met IJM voor hulp in deze zaak. Samen zetten 
ze een reddingsoperatie op, waarbij een undercover-

agent werd ingezet die zich voordeed als inkoper van 
minderjarigen voor seksuele exploitatie.
Het 18-jarige meisje vertelde dat dit de tweede keer was 
dat ze werd verkocht voor seksueel misbruik. De eerste 
keer dat ze werd verkocht was ze 15. Ook vertelde ze 
dat ze naakt moest poseren voor een foto.

De twee gearresteerde vrouwen zijn zussen, een moe-
der en tante van veel van de slachtoffers.

De illegale activiteiten hebben gemakkelijk plaats 
kunnen vinden vanwege de huiselijke situatie en de 
vertrouwelijke relatie met de kinderen. Maar wie zijn 
deze slachtoffers? 
 “Het zijn jouw kinderen, de kinderen van de 
buurvrouw en de vriendjes en vriendinnetjes van jouw 
kinderen,” zei Janet Francisco, hoofd van het National 
Bureau of Investigations Anti Human Trafficking 
Division.

De kinderen zijn nu veilig in de opvang waar ze het 
nazorgprogramma van IJM volgen. Elk kind wordt 
begeleid door een sociaal werker van IJM. Die gaat met 
hen aan het werk om te zien wat de fysieke, psychische 
en emotionele schade is en om te werken aan herstel 
en opbouw van een nieuw leven. Het team van IJM 
werkt samen met de regering en met private partners 
aan nieuwe methodes om kinderen als deze jongens 

MANILA, FILIPIJNEN
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en meisjes optimaal te kunnen begeleiden in hun 
verdere leven als jonge mannen en vrouwen.
 “Cyberseks is een misdaad zonder grenzen. Misda-
digers over de hele wereld kunnen kinderen vinden over 
de hele wereld, tot op de Filipijnen toe, om ze seksueel 
te exploiteren. Ze maken gebruik van het open internet 
en video chat programma’s om foto’s van kinderporno te 
zien en om liveshows te kopen,” zegt Sam Inocencio, 
directeur van IJM op de Filipijnen. En hij voegt 
er aan toe: 
 “Deze zaak toont maar weer hoe een complexe 
misdaad als cyberseks vraagt om gecoördineerde inter-
nationale samenwerking. Compliment aan het NBI voor 
hun vasthoudendheid en het uithoudingsvermogen om 
deze kinderen te vinden. Hierdoor zullen Filipino’s zeker 
terughoudender worden in het opzetten van dit soort 
exploitatie.” 

In 2017 werden de eerste stappen gezet voor de ope-
ning van het nieuwe IJM-kantoor in Roemenië. IJM 
deed onderzoek naar de situatie van mensenhandel in 
het land en wat onze meerwaarde kan zijn in de strijd 
tegen deze misdaad.
Roemenië is naast een bron voor mensenhandel, een 
zogenoemd ‘doorgeefland’ (vrouwen die via Roemenië 
elders in Europa worden verkocht) en een eindbe-
stemming van veel vrouwen.  

IJM zal in 2018 een kantoor openen dat in nauwe 
samenwerking met lokale autoriteiten zich zal richten 
op het bestrijden van mensenhandel. 

Een klein meisje stond verstopt achter een deur. 
Een ander meisje zat op haar fietsje in de buurt. 
En weer een derde kind was bij de scouting. IJM 
en lokale autoriteiten vonden hen samen met 
zes andere kinderen en brachten hen in veilig-
heid. Allen werden zij misbruikt voor cyberseks. 
De slachtoffers zijn tussen de 2 en 9 jaar jong.

Het onderzoek begon met een tip van de Canadese 
politie. Zij hadden ontdekt dat een Canadees een 
Filipijnse vrouw had betaald om een live stream op 
internet te regelen waarop te zien was hoe kinderen 
seksueel werden misbruikt.

Samen met een speciale unit van de Filipijnse politie 
tegen mensenhandel, konden wij, dankzij de steun van 
onze donateurs de kinderen bevrijden. Met behulp 
van nieuwe online technieken konden wij bewijs-
materiaal verzamelen om vervolgens na een reis van 
honderden kilometers met auto en boot de kinderen 
te bevrijden.
 

De politie pakte een verdachte op toen zij haar 
dochter van acht aanbood voor seksueel misbruik. Zij 
beschreef verschillende vormen van misbruik waar 
buitenlanders naar konden kijken via de webcam. 
Ook zei ze dat ze kinderen van alle leeftijden konden 
aanbieden. 
 “Dit was een familie business. De verdachte ver-
dient gevangenisstraf voor wat ze deed,”
aldus Romeo Perigo, van de Filipijnse politie. 
 “Deze operatie is een duidelijk signaal van de poli-
tie aan alle daders. Zij horen gevangen te zitten voor het 
misbruik omdat zij kinderen misbruiken en hun dromen 
verwoesten,” 
vult Maria Sheila T. Portento van de politie aan.

Maatschappelijk werkers van IJM en de overheid 
waren ter plekke om de kinderen op te vangen en in 
veiligheid te brengen. Slachtoffers van misbruik voor 
cyberseks hebben specifieke trauma-counseling nodig 
en een veilige plek. 

De verdachte werd gearresteerd en zal worden aange-
klaagd. Zij kan levenslang krijgen.

ROEMENIË CEBU, FILIPIJNEN
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LAKE VOLTA, GHANA

24 jongens zijn bevrijd van vissersboten op 
Ghana’s Lake Volta. IJM werkte samen met 
lokale autoriteiten om de jongens te redden. De 
jongste van de slachtoffers was zeven jaar jong. 
Zestien verdachten werden gearresteerd.

 “Wij zijn erg blij dat wij als IJM hebben kunnen as-
sisteren bij de bevrijding van de jongens, die verschrik-
kelijk werden uitgebuit en mishandeld,” 
aldus Caroly Houmes, tot oktober 2017 directeur van 
IJM in Nederland. 
 “Er zitten nog steeds duizenden jongens gevangen 
op het meer. Wij zullen samen met de Ghanese overheid 
dit geweld tegen deze jongens blijven bestrijden, totdat 
al de slachtoffers vrij zijn.”

Circa 50.000 kinderen werken in de Ghanese vis- 
industrie, van wie tienduizenden op Lake Volta. IJM 
schat na uitgebreid onderzoek in 2013 in dat bijna zes-

tig procent van deze jongens slachtoffer is van men-
senhandel. Meer dan de helft van hen is tien jaar of 
jonger. Zij worden vaak met bruut geweld gedwongen 
lange werkdagen te maken. Zij krijgen nauwelijks slaap 
en rust. De condities waarin zij leven zijn verschrikke-
lijk.
IJM stelde de jongens bij hun bevrijding gerust dat 
zij nu veilig en vrij waren. Toen de jongens zich dit 
realiseerden, begonnen zij te zingen en te klappen. 
De jongste van hen viel direct in slaap. De kinderen 
kregen direct medische zorg.

 “Het was voor hen een nieuwe ervaring om te leven 
als kind, een gezonde maaltijd te krijgen, te kunnen 
slapen en lekker te voetballen,” 
aldus Houmes.

IJM complimenteert de Ghanese politie voor hun 
ondersteuning bij de reddingsoperatie.
In Ghana werkt IJM met lokale autoriteiten om de 
handel in kinderen die gedwongen worden te werken 
op Lake Volta aan te pakken.
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NIEUWS UIT NEDERLAND

IJM Nederland heeft als doelen:

• Bewustwording creëren
 Het verhaal van moderne slavernij te delen. 

• Fondsenwerving
 Anderen te betrekken in de strijd tegen deze plaag van geweld. 

• Advocacy
 De politiek te mobiliseren. 

Groei
In 2017 kende IJM Nederland een opvallende groei qua inkomsten, bijdra-
ge aan het veld, aantal medewerkers en aantal vrijwilligers.

IJM Nederland kende een groei aan opbrengsten van 61%, in vergelijking 
met 2016.
IJM kon 807.500 euro overmaken aan het veld. Dit is 48% meer dan in 
2016.

Een aantal hoogtepunten op een rijtje:

Nieuwe directeur
Vanaf 1 oktober kwam Anita Delhaas in dienst als directeur IJM Nederland. 
Zij volgde Caroly Houmes op die begon als directeur van IJM Australië.
Delhaas was eerder directeur van World Vision in onder andere Roemenië, 
Libanon en Nederland.
Delhaas zal naast haar directeurschap van IJM Nederland de leiding ne-
men in de groei van IJM Europa.

Nieuwe medewerkers
In 2017 kwamen Ruben Vlot, (Medewerker Kerkrelaties) Joost Keesmaat 
(Administrative Officer) en Kristian Haverkamp (Corporate Relations 
Officer) ons team versterken. 

Fellows
Traineeships bij IJM geven afgestudeerden met relevante professionele er-
varing de mogelijkheid om met hun kennis en vaardigheden een bijdrage 
te leveren aan de wereldwijde strijd voor gerechtigheid. In 2017 werkten 
vier zogenoemde fellows uit Nederland in diverse veldkantoren van IJM.

Lizette

Je kunt vanuit Nederland betrokken zijn bij de 

strijd tegen moderne slavernij. Je kunt echter 

ook je koffers pakken om een jaar lang op een 

veldkantoor van International Justice Mission te 

werken. Dat laatste deed Lizette Vosman (33), als 

‘legal fellow’ op het veldkantoor van IJM Delhi, In-

dia. Hiervoor zegde ze een baan als strafrecht- en 

mensenrechtenadvocaat op. “Ik wilde ervaren hoe 

het was om aan de andere kant van het recht te 

staan, in plaats van enkel verdachten te verdedi-

gen.”

“Het is heel bijzonder om te wonen en te werken 

in een heel andere cultuur,” zegt Lizette. “Ook 

vind ik het bijzonder om de gedrevenheid van 

mijn collega’s te zien. Er zijn miljoenen slaven in 

het land en toch geloven ze dat ooit de slavernij 

hier uitgeroeid zal zijn. Ook hebben ze vaak te-

genslagen te verwerken. Het zou soms zo kunnen 

zijn dat ze lang reizen per vliegtuig en auto om bij 

een rechtszaak te zijn, waarna de rechter besluit 

om niet op te dagen. Je hebt veel geduld en een 

lange adem nodig. Ik bewonder mijn collega’s 

voor hun doorzettingsvermogen.”

Het kantoor in Delhi is uniek: ze doen zelf geen 

zaken, maar werken samen met partnerorgani-

saties. Deze trainen ze in het identificeren van ge-

dwongen arbeid, het bieden van rehabilitatie aan 

slachtoffers en in het aanspannen van zaken te-

gen eigenaren van onder andere steenfabrieken 

die zich aan gedwongen arbeid en mensenhandel 

schuldig maken. Ook houden ze zich bezig met 

‘advocacy’ en trainen ze daar de partners in. 

“Ikzelf was onderdeel van het juridisch team,” 

vertelt Lizette. “Ik ondersteunde de advocaten in 

hun werk. Ik deed veel juridisch onderzoek en ik 

heb onder meer een draaiboek geschreven voor 

nieuwe advocaten of voor andere veldkantoren 

als ze het model van Delhi willen overnemen.”

‘Bijzonder om te wonen 
en werken in een andere 

cultuur.’ 
Lizette Vosman
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ACTIVITEITEN 

IJM-dag
In oktober organiseerden wij onze eerste IJM-dag in 
Nederland. Hoofdspreker was Peter Williams, direc-
teur van IJM Cambodja. Hij deelde met de circa 200 
bezoekers hoe in Cambodja lokale autoriteiten de strijd 
tegen mensenhandel voor de seksindustrie inmiddels 
zo serieus aanpakken, dat IJM dit casework niet langer 
zelf hoeft te doen. IJM Cambodja stort zich nu op de 
aanpak van gedwongen arbeid.
Deelnemers van de IJM-dag luisterden naar diverse 
lezingen, maar namen ook uitgebreid de tijd om te 
bidden voor ons werk in met name Zuid-Azië, De Fili-
pijnen en Ghana. 

Spreekbeurten
Sprekers van IJM deelden ons verhaal in kerken (37 
keer) op scholen (11 keer) en bij bedrijven (48 keer). 
Veel gehoorde reacties van toehoorders is dat zij niet 
wisten dat er vandaag de dag nog zoveel mensen in sla-
vernij leven en dat slavernij anno nu nog zo misdadige 
vormen aanneemt.
Ook in 2018 zullen wij ons voor bewustwording en 
fondsenwerving blijven richten op het delen van het 
verhaal van moderne slavernij en oproepen om hier 
gezamenlijk een eind aan te maken.

Media
Ook in 2017 zocht IJM bewust de media om ons verhaal 
te delen. Zo gingen wij voor het derde achtereenvolgen-
de jaar een partnerschap aan met Groot Nieuws Radio. 
In een vaste rubriek op vrijdagmorgen deelden wij het 
laatste nieuws van onze bevrijdingsacties, gewonnen 
rechtszaken en updates uit Nederland.
In de landelijk pers kregen wij diverse keren aandacht 
in het Nederlands Dagblad en wijdde columnist Ben 
Tiggelaar op Bevrijdingsdag een column aan ons werk 
in het NRC Handelsblad.

Ondernemersevents
Voor ondernemers organiseerde IJM diverse events 
met als onder andere sprekers Melissa Russel (Chief 
Advancement Officer van IJM Global) en Peter Wil-
liams (directeur IJM Cambodja).  
Ook namen wij deel aan de Christelijke Ondernemers-
dagen in Veenendaal op 22 en 23 november.

Plaag van geweld
In 2017 kwam ook een nieuw boek uit: Een plaag van ge-
weld. Auteur Henk Jan Kamsteeg, Manager Storytelling 
van IJM, schreef een fictief verhaal van een reis naar 
Zuid-Azië waarin de hoofdpersoon het gezicht achter 
slavernij te zien krijgt. Een plaag van geweld is gebaseerd 
op het boek The Locust Effect van Gary Haugen, oprich-
ter en CEO van IJM. 

Freedom Challenges
In totaal werden in 2017 23 Freedom Challenges 
aangegaan. Dit zijn sponsoracties die betrokkenen 
zelf aangaan om anderen mee te nemen in de strijd 
tegen slavernij door ons verhaal te delen en fondsen te 
werven.
Een van de voorbeelden is de zogenoemde Snuisterij-
enshop van Sonja Kingma. Sonja doneerde de op-
brengst van de verkoop van snuisterijen aan het werk 
van IJM. 

Activiteiten Justice Advocates
Justice Advocates zijn betrokkenen bij IJM die zelf acti-
viteiten in het land organiseren om het werk van IJM 
onder de aandacht te brengen. Dertig Justice Advocates 
waren actief in standwerk op diverse festivals, confe-
renties en kerkelijke activiteiten. 

Tony’s paaseitjes
In 2017 experimenteerden wij met een paaseitjesactie, 
waarbij paaseitjes van Tony Chocolonely verkochten. 
Geïnteresseerden konden doosjes eitjes kopen om deze 
vervolgens door te verkopen. Doelen van de actie was 
bewustwording creëren en fondsen te werven. De actie 
was dusdanig geslaagd dat is besloten er in 2018 een 
vervolg aan te geven. 

Eenmalig magazine VRIJ
Tijdens het pinksterfestival Opwekking lanceerde 
IJM het eenmalige magazine VRIJ. In het full color 
magazine konden lezers kennis maken met het werk 
van IJM in het veld, was te lezen hoe zij betrokken 
kunnen raken in Nederland en werden zij opgeroepen 
donateur te worden. In totaal werden 10.000 exempla-
ren gedrukt die inmiddels allemaal een lezer hebben 
gevonden.
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BESTUURSVERSLAG 2017  
IJM NEDERLAND

1. Juridische structuur
Stichting International Justice Mission (IJM)  
Nederland is juridisch gestructureerd als ANBI. De 
stichting is gevestigd in Den Haag.

2. DOEL, MISSIE EN VISIE:
International Justice Mission is een wereldwijde or-
ganisatie die de armen beschermt tegen geweld door 
samen te werken met regeringen en andere lokale 
belanghebbenden om het vermogen van het strafrech-
telijk 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 Nederland maakt deel uit van een wereldwijde or-
ganisatie dat bestaat uit meer dan 1000 advocaten, on-
derzoekers, maatschappelijk werkers, gemeenschapsac-
tivisten en andere professionals in 22 kantoren. Onze 
visie is om miljoenen te bevrijden, een half miljard te 
beschermen en te bewijzen dat gerechtigheid voor de 
armen niet te stoppen is.

3. VOORNAAMSTE RISICO’S EN 
ONZEKERHEDEN

Om de groei van de beweging ter bestrijding van 
mensenhandel te katalyseren, zijn de bestuur en het 
management van IJM Nederland begonnen aan een 
periode van investering in leiderschap, omzetgroei en 
ontwikkeling. Deze houding vereist groeiende inno-
vatie en verhoogde risicotolerantie in een concurre-
rende omgeving. Om operaties veilig te stellen en een 
uitstekend en verantwoordelijk rentmeesterschap te 
waarborgen, worden de belangrijkste risico’s en onze-
kerheden beschreven in het risicoregister dat in 2016 
is ingesteld.
In 2017 heeft IJM Nederland met succes verschillende 
wisselingen van bestuursleden en de overgang van de 
uitvoerend directeur naar leiderschap van Internatio-
nal Justice Mission Australia geleid. Een nieuwe, zeer 
bekwame en goed gekwalificeerde uitvoerend directeur 
werd in oktober 2017 aangeworven en toegevoegd aan 
het team. De raad van bestuur heeft actief hoogge-
kwalificeerde bestuurskandidaten aangeworven om 
leiderschap en toezicht te bieden die groei en schaal-
baarheid mogelijk maken. In de tussentijd heeft IJM 
interim-bestuursleden ter beschikking gesteld om de 
continuïteit van het bestuur en de stabiliteit van het 

team te waarborgen. Tijdens deze transities zijn er drie 
nieuwe bestuursleden bij gekomen en de organisatie 
kende een sterke en bemoedigende groei in inkomsten 
en partnerschappen. De gezondheid van het team, af-
stemming en effectiviteit zijn sterk gebleven. Indien de 
internationale organisatie niet had kunnen voorzien 
in interim bestuursleden dan waren er te veel vacatures 
in het bestuur en dan zou de rechtsgeldigheid in het 
geding gekomen zijn.
IJM Nederland heeft een nieuwe evaluatie uitgevoerd 
van gegevens- en privacybescherming om het hoogste 
niveau van respect voor onze achterban en suppor-
ters te garanderen en begon met de voorbereidingen 
om (ruim) te voldoen aan de gegevensbeveiliging en 
privacy vereisten van de AVG vóór 25 mei 2018. Dit is 
van cruciaal belang om te laten zien dat we veel waarde 
hechten aan respect en zorg voor onze achterban en 
supporters. Het niet goed uitvoeren van deze waarden 
en de AVG zou onze kernwaarden en het vertrouwen en 
de betrokkenheid van onze donateurs ondermijnen.
IJM Nederland ging verder met het aanpakken van 
risico’s rond human resources, die worden geclassi-
ficeerd als laag in de prevalentie, door het veiligstel-
len van kwaliteitsverzekeringen, het verbeteren van 
internationale reisverzekeringen en het vergroten van 
de duidelijkheid van verwachtingen voor werknemers 
in rollen en verantwoordelijkheden en het stellen van 
doelen in een bijgewerkte werknemershandleiding. Bij 
calamiteiten zou er zonder verzekering sprake kunnen 
zijn van hoge kosten waardoor er minder geld besteed 
kon worden aan de doelstelling.

4. INFORMATIE OVER DOEL EN REALISATIE
Het doel van IJM Nederland is om middelen, leider-
schap, investeringen en andere essentiële steun in 
te zetten om de strijd te versterken om de armen te 
beschermen tegen slavernij, mensenhandel en andere 
vormen van gruwelijk geweld op plaatsen met de groot-
ste behoefte en kansen op impact. In 2017 is een Global 
Program Council opgericht, waarvan IJM Nederland 
deel uit maakt. Hierdoor draagt IJM Nederland direct 
bij aan de programma strategie van de wereldwijde or-
ganisatie, inclusief de uitvoering van programma’s die 
gerechtigheid garanderen voor individuele slachtoffers 
en het rechtssysteem van het gastland versterken. IJM 
Nederland betrekt het grote publiek, de geloofsge-

meenschap, de overheid en het bedrijfsleven bij dit 
belangrijke werk en tracht de uiteenlopende krachten 
van deze belanghebbenden, supporters en partners te 
versterken voor maximale impact. De focusgebieden 
en projecten in 2017:

Rechtvaardigheid voor de armen bevorderen
IJM Nederland haalde € 1.587.376 op voor de missie 
en kon € 807.500 bijdragen aan het werk van redding 
en herstel en rechtvaardigheid voor armen over de 
hele wereld. Deze investeringen hebben bijgedragen 
aan de redding van 4.616 slachtoffers van slavernij en 
geweld wereldwijd, het herstel van 1.364 overlevenden 
en de arrestatie en / of veroordeling van 443 daders, 
alsmede een verhoogde capaciteit voor strafrecht en 
nazorg. IJM Nederland werft fondsen voor IJM’s werk 
in Azië, Afrika en Oost-Europa. In 2017 is besloten om 
projecten in India, de Filippijnen, Ghana en Roemenië 
daadwerkelijk te financieren.  Dit is in overeenstem-
ming met het meerjarenplan om de bijdrage aan het 
werk in de projectlanden te verhogen en in meerdere 
projectlanden te investeren. De projecten in India zijn 
gericht op het bevrijden van mensen uit prostitutie en 
arbeidsslavernij. Het reddingswerk op de Filippijnen 
concentreert zich op het redden van kinderen uit de 
sekshandel. In Ghana hebben wij een bijdrage geleverd 
aan verschillende reddingsacties van jongens op het 
Voltameer. IJM Nederlands’ bijdrage voor Roemenië 
gaat naar het opzetten van het nieuwe veldwerk aldaar.

Leiderschap
Lopende discussies en informatie-uitwisseling richting 
de Nederlandse regering leidden tot een hoorzitting 
voor een geselecteerde groep van 20 politici over 
online seksueel misbruik van kinderen op de Filip-
pijnen en mogelijke oplossingen om deze misdaad te 
stoppen. Regelmatig contact met de Nationaal Rappor-
teur Mensenhandel, het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken en verschillende afdelingen van de politie, zorgt 
voor afstemming van beleid en het delen van IJM’s 
veranderingstheorie. De visie van IJM Nederland is 
om meer samen te werken met andere nationale en 
internationale organen om onze gezamenlijke inzet 
tegen mensenhandel en onrecht zoals slavernij te 
vergroten. In 2018 wordt er zodoende geïnvesteerd in 
het aannemen van een Medewerker Advocacy om deze 
gesprekken structureler te kunnen voeren. Er is grote 
belangstelling voor IJM’s theory of chance: wanneer 
rechtssystemen de armsten beschermen -en eigenaren 
van slaven, mensenhandelaren en andere criminelen 
niet ongestraft hun misdaden kunnen begaan- zullen 
miljoenen kwetsbaren nooit misbruikt worden.

Justice Advocates
Een cruciaal onderdeel van ons werk is het versterken 
en toerusten van Justice Advocates. Justice Advocates 
verhogen het bewustzijn over geweld tegen de armen 
en het verandermodel van IJM, zetten zich in voor be-
leidsbeïnvloeding rond mensenhandel en geweld tegen 
de armen en werven geld en andere middelen voor het 
werk. Dit jaar hebben we het aantal Justice Advocates 
uitgebreid naar 37 die actief zijn in twee regionale groe-
pen in Nederland. We zijn hiermee goed op weg naar 
de uitvoering van ons meerjarenbeleid naar 60 Justice 
Advocates georganiseerd in zeven regionale groepen.

Business Ambassadors
In 2017 verdubbelde IJM Nederland het aantal Business 
Ambassadors dat het werk ondersteunde van 10 tot 
20 mensen. In september 2017 is een nieuwe mede-
werker zakenrelaties aangenomen, die in de toekomst 
meer betrokkenheid bij het bedrijfsleven mogelijk zal 
maken.

Mobilisatie van de kerk
In de loop van 2017 had het team 44 spreekbeurten 
in kerken, met als doel de kerken uit te nodigen en 
op te roepen om rechtvaardigheid voor de armen een 
centraal deel van hun bediening te maken, zowel lokaal 
als wereldwijd, en om gebruik te maken van de diverse 
sterke punten en middelen van kerken om een betere 
bescherming van de armen tegen geweld mogelijk te 
maken. Dit heeft geresulteerd in de mobilisatie van 
aanzienlijke middelen voor onze programma’s en een 
grotere juridische ondersteuning voor diegenen die we 
dienen.

Veld- en projectbezoeken
IJM ontving verschillende collega’s binnen het 
IJM-partnerschap, waaronder de uitvoerend directeur 
uit Cambodja, om meer samenwerking te bevorderen 
en uit de eerste hand rapporten te ontvangen over het 
werk in het veld. Verder werd een veldkantoorbezoek 
aan Kolkata in India georganiseerd voor een ver-
scheidenheid aan belanghebbenden van stichtingen, 
bedrijven, kerken en media. Deze bezoeken geven ons 
inzicht in het werk, verhalen om met onze achterban te 
kunnen delen en onderstrepen steeds weer de nood-
zaak van het werk van IJM. Een sterkere binding met 
onze collega’s wereldwijd bevordert de samenwerking 
en biedt kansen om naast financieel ook op het gebied 
van kennis bij te dragen. 
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Media en storytelling
Om onze missie te promoten, verschenen IJM-verhalen 
59 keer in kranten en tijdschriften en op de nationale 
televisie.
Dertien vrijwilligers en sprekers van IJM Nederland 
kregen een Storytelling-training om hen goed in staat 
te stellen het IJM-verhaal te delen binnen hun net-
werk. Daarnaast hebben medewerkers verschillende 
workshops van Finch Consultancy bijgewoond om 
beter toegerust te zijn het verhaal van de slachtoffers 
van geweld en de verandering waar we getuige van zijn 
te delen en dit ook aan anderen te leren. Story-telling 
training zal ook de komende jaren een belangrijk on-
derdeel van het werk in Nederland blijven omdat het 
deel is van ons meerjarenbeleid waarin we het bereik 
in Nederland willen verhogen en daarbij veel vrijwilli-
gers, sprekers en ambassadeurs in willen zetten.
IJM Nederland verhoogde zijn social media footprint 
naar 9400 volgers op Facebook en 900 volgers op Insta-
gram.

Stagiairs en fellows
IJM heeft een wereldwijd stagiair- en fellowsprogram-
ma waarmee studenten (stagiairs) of professionals 
(fellows) tijd en geld kunnen doneren door voor de 
organisatie te werken en bij te dragen met hun vaardig-
heden en talenten. Tegelijkertijd rusten we ze toe voor 
een toekomstige loopbaan en dienst in het werk om de 
armen tegen geweld te beschermen. In 2017 faciliteerde 
IJM Nederland de bijdrage van vijf stagiaires en fellows 
in verschillende delen van de wereld. Dit resulteerde 
in kennisuitwisseling en verhoogde motivatie voor alle 
betrokken partijen.

Niet behaalde resultaten
Door directie- en bestuurswisselingen zijn een aantal 
initiatieven van 2017 doorgeschoven naar 2018.  Het 
werven van Nederlandse bestuursleden en het uitbrei-
den van het team (Medewerker Partnerschappen en 
Advocacy) zullen in 2018 plaatsvinden.  De aanpassin-
gen in het jaarplan 2017 hebben geen negatieve invloed 
gehad op het bereiken van de doelstellingen.

5. BESTUUR
IJM Nederland is geregistreerd als stichting en vol-
tooide 2017 met drie bestuursleden; Melissa Russell 
(voorzitter), Eric Ha (penningmeester) en Mirjam 
Muis - Kollenstaart (lid). In 2017 zijn drie bestuursle-
den vrijwillig afgetreden uit het bestuur en twee andere 
bestuursleden zijn afgetreden omdat zij hun maxi-
male termijn hadden bereikt. IJM Global leverde twee 
interim-bestuursleden om de continuïteit en stabiliteit 

van het team te waarborgen terwijl extra bestuursleden 
werden aangeworven. Mw. Muis is werkzaam als predi-
kant en bekleedde geen nevenfuncties. Mw. Russell en 
Dhr. Ha zijn beiden deel van het leiderschap team van 
IJM Global en voeren geen noemenswaardige neven-
functies uit. In 2018 zal het bestuur worden aangevuld 
met nieuwe Nederlandse bestuursleden. Het bestuur 
van IJM Nederland heeft vier keer vergaderd waarin 
zij het budget en de strategie heeft goedgekeurd en de 
nieuwe uitvoerend directeur heeft   benoemd (oktober 
2017). Het bestuur waardeert de positieve resultaten 
voor 2017 en is tevreden met de voortdurende groei 
van de organisatie. De leden steunden ook het plan om 
in 2018 een strategische partnerschapsmanager en een 
medewerker voor overheidsrelaties te werven.
Bestuursleden ontvangen geen inkomen voor hun 
bestuurslidmaatschap. 
Het salaris van de directeur wordt door het bestuur 
vastgesteld en voldoet aan de richtlijn ‘Regeling belo-
ning directeuren goede doelen’. 
De salarisstructuur van medewerkers is beschreven 
in het werknemershandboek die in 2017 is herzien. Er 
wordt naar gestreefd medewerkers een nette financiële 
compensatie te geven voor hun buitengewone inzet 
en tegelijkertijd kan die beloning niet marktconform, 
maar wel sector conform zijn.
IJM Nederland is in 2017 gestart met de aanvraagproce-
dure voor de Erkenningsregeling Goede Doelen (CBF). 
De verwachting is dat de aanvraag van IJM Nederland 
in 2018 zal worden goedgekeurd. Ook zijn wij lid 
geworden van Goede Doelen Nederland en zijn we 
bezig om ervoor te zorgen dat we aan al hun richtlijnen 
voldoen. Dit gaat o.a. om de ‘Code goed bestuur’ en de 
‘Regeling beloning directeuren goede doelen’. Intern 
heeft IJM richtlijnen voor gedrag opgesteld voor al haar 
medewerkers, een zogeheten ‘Code of conduct’, die in 
2018 wordt herzien en alle medewerkers onderteke-
nen bij indiensttreding een verklaring omtrent gedrag 
inzake het omgaan met kinderen (‘Child Protection 
Policy’).

6. COMMUNICATIE MET 
BELANGHEBBENDEN

Het delen van het verhaal van de mensen die we die-
nen en de impact die we zien in ons werk is belangrijk, 
zowel voor transparantie en verantwoording als voor 
het versterken van een diepere betrokkenheid van 
onze achterban. IJM Nederland heeft een eenmalig 
magazine gepubliceerd waarin meer duidelijk wordt 
over ons werk en de betrokkenheid van ondernemers, 
politici en donateurs.
Naast kwartaal mailings informeren we onze achterban 

actief via onze website en andere sociale media zoals 
Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn.
Regelmatig delen we nieuws uit het veld (zoals nieuwe 
reddingsoperaties) en Nederlandse activiteiten via di-
gitale nieuwsbrieven. We nodigen onze donateurs ook 
regelmatig uit voor evenementen, zoals diners met col-
lega’s uit het veld en “concerten met een boodschap”.
De eerste IJM-dag in Nederland vond in oktober plaats 
in de “Wegwijzer” in Almere, waarin Peter Williams, 
uitvoerend directeur van IJM Cambodja, vertelde over 
hoe we de strijd aanbinden tegen moderne slavernij en 
strijden tegen het online seksueel misbruik van kinde-
ren in Azië. We waren blij om 150 van onze supporters 
te verwelkomen voor een dag van gebed en het delen 
van verhalen.
IJM Nederland heeft ook media-aandacht gegenereerd 
voor verschillende cybersekszaken op de Filippijnen 
waarbij Nederlandse daders betrokken waren wat heeft 
bijgedragen aan lopende onderzoeken door wetshand-
havers.

7. FINANCIËN EN RESULTATEN
Het totale inkomen is gegroeid van € 982.651 in 2016 
tot € 1.587.376 in 2017, wat een stijging is van 62%. We 
zijn onze donateurs dankbaar voor hun aanhoudende 
vertrouwen in IJM Nederland. Het meer bekend raken 
van IJM bij het grote publiek heeft als gevolg gehad 
dat meer mensen ons helpen bij de bestrijding van de 
slavernij.
IJM Nederland ontving in 2017 een bijdrage van € 
51.847 van IJM Global om de salariskosten van de 
uitvoerend directeur aan te vullen voor 2017 en 2018. 
Dit bedrag vertegenwoordigt 40% van de kosten van de 
nieuwe directeur, die naast haar rol in Nederland ook 
Europese coördinator is van IJM Global.
IJM Nederland heeft € 807.500 overgedragen aan het 
veld, dat was 48% hoger dan in 2016. Deze hogere 
veldbijdrage was met name het gevolg van veel hogere 
inkomsten door veel nieuwe donateurs en doordat een 
deel van onze trouwe achterban meer is gaan geven. In 
2017 werd ook een substantieel bedrag van € 188.000 
ontvangen van EO-Metterdaad voor het project Cy-
bersex trafficking. De personeelskosten waren hoger 
dan begroot, o.a. door het aantrekken van de nieuwe 
directeur, tevens European Coordinator en door de 
uitbetaling van een transitievergoeding. De kosten van 
publiciteit en communicatie waren een stuk lager dan 
begroot door het niet doorgaan van de Mudraise.
Het gewenste percentage besteed aan doelstelling 
(totaal besteed aan doelstelling/som der baten) in 2017 
was 70%. Dit is met een werkelijk percentage van 67 
net niet gehaald. Dit komt met name doordat er in 

2017 voor is gekozen om een wat groter bedrag aan de 
bestemmingsreserve toe te voegen. Het bestedingsper-
centage lasten (totaal besteed aan doelstelling/som der 
lasten) lag met 73 wel boven het gewenste percentage 
van 70.
Het gewenste percentage voor wervingskosten en 
kosten beheer en administratie voor 2017 was 30%. Het 
percentage kosten werving baten kwam in 2017 uit op 
10% en het percentage kosten van beheer en adminis-
tratie op 16%, samen totaal dus 26%.
IJM NL houdt een aantal reserves en fondsen aan, 
waaronder de continuïteitsreserve, de bestemmings-
fondsen en de bestemmingsreserve. Het bestuur van 
IJM NL vindt het aanhouden van deze reserves en 
fondsen van groot belang en wil bovendien dat aan de 
wettelijke regels wordt voldaan.
Het bestuur streeft ernaar om structureel een continu-
iteitsreserve aan te houden gelijk aan drie maanden 
vaste kosten. Als gevolg van de groei van de organisatie 
en van de personeelskosten zal deze voorziening jaar-
lijks in omvang toenemen. Hier dient bij het opstellen 
van bijvoorbeeld de begroting rekening mee te worden 
gehouden.
Tevens zijn er bestemmingsfondsen gevormd. Bestem-
mingsfondsen 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.
Verder is een bestemmingsreserve gevormd voor 
besteding aan programma’s in de veldkantoren. Er is in 
deze gevallen geen sprake van giften met een bepaalde 
specifieke (landen) bestemming en/of een bijzonder 
oormerk.
IJM Nederland reserveerde in 2017 €39.868 voor de 
continuïteitsreserve en bestemde €109.570 voor het 
doel van de organisatie.
IJM Nederland belegt zijn kapitaal niet. Er zijn geen 
of bijna geen financiële risico’s voor IJM Nederland. 
Overboekingen naar het veld gebeuren in euro’s.

8. VERWACHTE RESULTATEN EN 
TOEKOMSTIGE PLANNEN VOOR 2018

In 2018 is IJM Nederland van plan haar inkomsten 
aanzienlijk te verhogen. Het streven is om 2,6 miljoen 
euro te werven ter ondersteuning van de wereldwijde 
missie. Naast de fondsenwervende activiteiten zal IJM 
zich richten op meer samenwerking met de Neder-
landse regering en de Europese Unie om de publieke 
steun voor de strijd tegen moderne slavernij te vergro-
ten en bij te dragen aan de interventie- en investerings-
strategieën van deze instellingen in deze strijd.
Om deze ambitieuze plannen te realiseren, zullen vijf 
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nieuwe personeelsleden worden toegevoegd aan het bestaande team van 9 
leden (7,4 fte), waarmee het personeel in totaal 14 personeelsleden (10,4 fte) 
zal krijgen.
Naast een verscheidenheid aan campagnes, zullen verschillende grote na-
tionale evenementen worden georganiseerd, zoals de MudRaise op 23 juni 
en de Freedom Sunday op 23 september.

9. SOCIALE ASPECTEN VAN ONDERNEMERSCHAP
IJM Nederland heeft een fair trade-beleid voor zijn goederen en kantoor-
benodigdheden. Plannen zijn om de huidige bankrekening over te zetten 
naar een zogenaamde “groene bank”.
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INKOMSTEN: €1.587.376
(2016: €982.651)

UITGAVEN: €1.466.063 
(2016: €940.929)

JAARREKENING 2017 IJM NEDERLAND

Wij kijken wederom terug op een positief financieel jaar waarin wij verder mochten groeien. 
Een financieel hoogtepunt vormt de bijdrage voor het veldwerk die met €807.500 liefst
€262.500 hoger ligt dan in 2016, een groei van 48%. 
De veldbijdrage is ten opzichte van de begroting 2017 € 272.500 hoger uitgekomen. Dit is 51% 
meer. Hiervoor zijn wij onze donateurs zeer dankbaar. 

Bij de financiële verantwoording door International Justice Mission Nederland staat in lijn 
met het uitgevoerde werk ook het nastreven van de hoogste normen centraal. Met deze jaar-
rekening voldoen we dan ook aan de eisen m.b.t. de jaarverslaggeving en geven we u graag 
inzicht in onze financiën. Tevens is de CBF-erkenning aangevraagd, welke we in de loop van 
2018 hopen te verkrijgen.

Baten van particulieren €731.716

Baten van bedrijven €232.382

Baten van andere organisaties zonder 

winststreven

€534.087

Andere baten €89.191
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Werkelijke veldbijdrage (in €)

Begrote veldbijdrage (in €)

ANBI

De belastingdienst heeft IJM Nederland aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instel-
ling (ANBI); ons fiscaal nummer is: 820704453.
Dit betekent dat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. 

IJM Global

IJM NL is onderdeel van de wereldwijde organisatie IJM. Voor meer informatie over IJM Global 
kunt u de jaarrekening 2017 bekijken op:
 www.ijm.org/get-to-know-us/financials. 

De veldbijdrage

De veldbijdrage heeft zich in de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

http://www.ijm.org/get-to-know-us/financials. 
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31.12.2017 31.12.2016

Immateriële vaste activa (software) 1.175          4.026

Totaal immateriële vaste activa 1 1.175                  4.026         

Voorraden 12.006 0

Totaal voorraden 2        12.006                  0

Nog te ontvangen bedragen  90.903 97.307

Vooruitbetaalde bedragen  38.786 12.297

Totaal vorderingen en overlopende  

activa
3 129.689 109.604

    

Liquide middelen          221.985       82.178

Totaal liquide middelen 4      221.985         82.178

Totaal vlottende activa   363.680  191.782

     

Totaal activa   364.855  195.808

31.12.2017 31.12.2016

Continuïteitsreserve 5 103.497 63.629

Bestemmingsreserve 6 139.778 30.208

Totaal reserves  243.275 93.837

  

Bestemmingsfondsen 0       28.125

Totaal fondsen  7                  0                          28.125

Voorziening subsidieverplichtingen               0       45.000

Totaal voorzieningen 8                  0        45.000

Kortlopende schulden  63.580 28.846

Vooruit ontvangen bedragen 58.000 0

Totaal kortlopende schulden 9 121.580 28.846

  

Totaal passiva  364.855 195.808

Activa

Passiva

Balans (in € na resultaatbestemming)

Werkelijk
2017

Begroot 

2017

Werkelijk 

2016

Baten        

Baten van particulieren 731.716 578.000 461.805

Baten van bedrijven 232.382 245.000 193.888

Baten van verbonden  

(internationale) organisaties   51.847   10.131

Baten van andere organisaties 

zonder winststreven 534.087 400.000 292.339

Som van de geworven baten 1.550.032 1.223.000 958.163

 

Baten als tegenprestatie voor de 

levering van producten en/of 

diensten

7.381 5.000 7.455

Overige baten 29.963 25.000 17.033

Som der baten 10  1.587.376 1.253.000  982.651

      

Lasten      

Veldwerk  807.500 535.000 545.000

Educatie en mobilisatie  262.834 336.750 150.086

Besteed aan doelstelling  11 1.070.334 871.750 695.086

  

Kosten werving baten  12 158.775 191.000 100.464

  

Personeelskosten beheer&admin.  145.967 99.000 87.834

Overige beheerskosten  90.987 64.000 57.545

Beheer en administratie  13 236.954 163.000 145.379

 

Som der lasten 1.466.063 1.225.750 940.929

 

Resultaat 121.313 27.250 41.722

Resultaatbestemming:

Toevoeging aan continuïteitsreserve       39.868        27.250        8.819

Dotatie/onttrekking aan bestemmingsreserve 109.570 4.778

Dotatie/Onttrekking aan bestemmingsfonds (28.125) 28.125

Totaal 121.313 27.250 41.722

Staat van baten en lasten 2017
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Grondslagen van waardering en van 
bepaling van het resultaat 

Algemene grondslagen 
De jaarrekening is opgesteld op basis Richtlijn 650 voor “Richtlijn Fondsenwervende Orga-
nisaties” van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in 
de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die 
fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in Euro’s. 
Naar aanleiding van de gewijzigde Richtlijn 650 op 11 oktober 2016 is de indeling van met 
name de presentatie van de baten veranderd. De cijfers over 2016 zijn waar relevant aangepast 
om vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken.

Grondslagen van waardering

Algemene grondslagen van waardering
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde 
kostprijs.

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 pro-
jectpartner.

Reserves en fondsen 
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting. Door het bestuur kunnen doelre-
serves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. 

Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waar-
voor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties 
en andere fondsen en gelden die vastliggen in vaste activa.

Voorzieningen
De voorziening subsidieverplichtingen betreft de nominale waarde van verplichtingen inzake 
subsidies/bijdragen voor projecten waar ontvangers in redelijkheid op mogen rekenen ook 
zonder dat hiervoor overeenkomsten zijn opgesteld.

Grondslagen van 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 verschul-
digd zijn, in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten.

Kostentoerekening
Op basis van de door het bestuur goedgekeurde kostenverdeling zijn directe en indirecte kos-
ten toegerekend aan de doelstelling, werving baten en beheer & administratie. 
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Toelichting op de balans  
per 31 december 2017

1. Immateriële vaste activa
Per balansdatum bezit IJM Nederland uitsluitend software als immateriële vaste activa. Deze 
activa wordt gebruikt voor de bedrijfsvoering.

Het verloop van de immateriële vaste activa was in 2017 als volgt:

Stand per 1 januari €4.026 

Investeringen €       0

Afschrijvingen €2.851

Stand per 31 december  €1.175

2. Voorraden
Per balansdatum hebben de voorraden een waarde van €12.006.
De voorraden bestaan uit boeken, armbanden en overige ‘merchandise’.

3. Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa bestaan uit de volgende posten:

Het EO-Metterdaad project Cybersex trafficking (projectcode E17.13) betreft de laatste 10% van 
de financiering welke na afloop van het project zal worden uitgekeerd.

De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

2017 2016

Nog te ontvangen bedragen

EO-Metterdaad – IJM Bangalore project 0 10.981

EO-Metterdaad – IJM Mumbai project 0                       1.500

EO-Metterdaad – IJM Cybersex trafficking project 18.600                               0

Collecten, giften en acties kerken 18.000                    42.886

Rente 0                              2

Overige toegezegde bijdragen december 54.303                    41.938

Totaal 90.903                    97.307

Vooruitbetaalde bedragen

Borg voor huur pand 5.350                       5.350

Overige vooruitbetaalde bedragen 33.436                       6.947

Totaal 38.786                     12.297

Totaal vorderingen en overlopende activa 129.689                  109.604

4. Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit de kas en een tweetal bankrekeningen (een rekening courant 
en een spaarrekening bij de ING bank). Er zijn per 31 december geen kruisposten.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

5. Continuïteitsreserve
IJM Nederland streeft er naar om structureel een continuïteitsreserve aan te houden gelijk aan 
drie maanden vaste kosten. Vanwege de in omvang gegroeide organisatie, komt deze reserve 
bijna € 40.000 hoger uit dan in 2016. Bij de personeelskosten en personeelsformatie, verderop 
in deze jaarrekening, wordt inzicht gegeven in de opbouw van de organisatie en de doorge-
maakte groei.

Stand per 1 januari 2017   €  63.629

Resultaatbestemming   €  39.868   
Stand per 31 december 2017  €103.497

6. Bestemmingsreserve  
De bestemmingsreserve is gevormd voor besteding aan programma’s in de veldkantoren. Er is 
in deze gevallen geen sprake van giften met een bepaalde specifieke (landen)bestemming en/
of een bijzonder oormerk. 

Het verloop van de bestemmingsreserve is als volgt geweest:

Stand per 1 januari 2017   €  30.208

Dotatie bestemmingsreserve  €109.570

Stand per 31 december 2017  €139.778 

7. Bestemmingsfondsen
De bestemmingsfondsen betreffen specifiek voor projecten ontvangen giften en overige baten 
die nog niet besteed zijn.

Het verloop van de totale bestemmingsfondsen in 2017 kan als volgt worden weergegeven:

project Stand per 1-1 toevoegingen verminderingen Stand per 31-12

Cybersex trafficking Filipijnen                  0           167.400                167.400 0

Nazorg Mumbai                  0           100.000                        100.000 0

Mensenhandel Calcutta        28.125                       0                  28.125 0

South Asia Fund                  0                       20.000                  20.000 0

Seks trafficking Noord-India 

(Calcutta, Mumbai)                  0                        50.000                  50.000 0

Filipijnen                  0             20.000                  20.000   0

Nazorg Calcutta                  0             22.500                  22.500 0

Calcutta                  0             30.000                  30.000 0

India                  0               6.297                    6.297 0

Filippijnen                  0               1.045                    1.045 0

Cambodja                  0               1.000                    1.000 0

Totaal 28.125           418.242                446.367 0
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8. Voorziening subsidieverplichtingen

IJM NL heeft per ultimo 2017 bij IJM Global niet de gerechtvaardigde verwachting gewekt dat 
in 2018 nog een extra veldbijdrage over 2017 door IJM NL aan IJM Global zou worden overge-
maakt. Derhalve zijn er geen toevoegingen aan deze voorziening gedaan.

Het verloop van de voorziening subsidieverplichtingen is als volgt geweest:

Stand per 1 januari 2017 €45.000

Toevoegingen € 0

Onttrekkingen €45.000

Stand per 31 december 2017 € 0

9. Kortlopende schulden
De kortlopende schulden bestaan uit de volgende posten:

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Er is op 15 augustus 2013 een huurovereenkomst aangegaan voor de periode van vijf jaar. De 
resterende verplichting met betrekking tot dit contract bedraagt per 31 december 2017  €13.375.  
Dit huurcontract loopt af op 15 augustus 2018.
Met ingang van 1 augustus 2018 is een nieuwe huurovereenkomst bij een nieuwe verhuurder 
in Hilversum aangegaan voor een periode van 3 jaar. Met ingang van 15 april 2018 wordt tevens 
een kantoor in Den Haag gehuurd, om wel de (strategische) binding met Den Haag te blijven 
behouden.

verplichting < 1 jaar:  €31.878
verplichting 1-5 jaar: €87.780

 2017  2016

Belasting en sociale lasten 13.165 8.407

Kortlopende schulden

Overige bedragen (incl. accountantskosten) 33.785 9.844

Vakantiegeld 14.030 9.866

Vakantiedagen 2.600 729

Totaal reservering vakantiegeld/dagen: 16.630 10.595

Vooruitontvangen bedragen

IJM HQ inzake deel salariskosten directie 2018 58.000                            -            

Totaal vooruit ontvangen bedragen 58.000

Totaal kortlopende schulden 121.580 28.846

Toelichting op de staat van baten en 
lasten 2017

Algemeen
De werkelijke baten zijn in 2017 fors hoger dan in de overeenkomstige in 2016. Hiervoor zijn 
wij onze donateurs zeer erkentelijk. Deze stijging is mede te verklaren doordat IJM Nederland 
meer bekendheid heeft gekregen en dientengevolge meer mensen willen bijdragen aan de 
strijd tegen onrecht. 

10. Baten
De verdeling van de baten is als volgt:

De geworven baten betreffen donaties en giften van particulieren, bedrijven, verbonden (inter-
nationale) organisaties en andere organisaties zonder winststreven. 
Onder de geworven baten is opgenomen een bedrag van € 186.000 van EO-Metterdaad inzake 
het project Cybersex trafficking (projectcode E17.13).
Verder heeft IJM Nederland in 2017 van IJM Global een bijdrage in de salariskosten van de 
directeur gekregen van € 51.847.

De baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten betreft de verkoop 
van boeken, armbanden en overige ‘merchandise’.

De overige baten betreffen diverse Freedom Challenges (sponsoracties voor IJM). 

Voor een toelichting op de bestemde baten wordt verwezen naar punt 
7. Bestemmingsfondsen. In 2017 was er € 418.242 bestemd geld. 

Lasten
De salariskosten van de personeelsleden worden naar rato toegerekend aan de diverse kosten-
categorieën op basis van de functieomschrijvingen, zie verderop in deze jaarrekening.

Baten:  2017  2016

Geworven baten 1.550.032 958.163

Baten als tegenprestatie voor de levering 

van producten en/of diensten 7.381 7.455

Overige baten 29.963 17.033

Totaal 1.587.376  982.651
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11. Besteed aan doelstelling 

De besteding aan het veldwerk is als volgt verdeeld: 

Land: 2017 2016

India 318.830 411.627

Nazorg Bangalore 0 50.000

Nazorg Mumbai 100.000 50.000

Cybersex trafficking Filippijnen 186.000 0

Sex trafficking Noord-India (Calcutta, Mumbai) 50.000 0

Nazorg Calcutta 22.500 0

Calcutta 30.000 0

Mensenhandel Calcutta 28.125 0

South Asia Fund 20.000

Kinderhandel Mumbai 10.000

Filipijnen 21.045 2.025

India, Bangalore 1.000

Kenia 255

Ghana 93

Cambodja 1.000 0

Roemenië 50.000 0

Totaal 807.500 545.000

Onder de bestedingen is opgenomen een bedrag van € 186.000 aan het project Cybersex traf-
ficking (projectcode E17.13, EO-Metterdaad). 

Naast veldwerk is een van de doelstellingen van IJM NL educatie & mobilisatie. Hoe we hier in 
2017 vorm aan hebben gegeven kunt u lezen in dit activiteitenverslag. 

Het totale bestedingspercentage (totaal besteed aan doelstelling / som der baten) voor 2017 is 
67% t.o.v. 71% in 2016. Het bestedingspercentage lasten (totaal besteed aan doelstelling / som 
der lasten) voor 2017 is 73% t.o.v. 74% in 2016. 

12. Kosten werving baten
IJM Nederland heeft als doelstelling deze kosten zo laag mogelijk te houden en zoveel mogelijk 
gebruik te maken van eigen netwerken voor marketingdoeleinden. Dit is ook in 2017 succesvol 
gebleken.

Kosten werving 2017 € 158.775

Som van de geworven baten 2017 €1.550.032

Het percentage kosten werving baten: 10% (2016: 10%)

13. Beheer en administratie 
Kosten beheer en administratie 2017 € 236.954

Totale kosten €1.466.063

Het percentage kosten van beheer en administratie: 16% (2016: 15%) 

Programmakosten Supportkosten Totaal Begroot Totaal

Veldwerk Educatie &  

Mobilisatie

Werving baten Beheer &  

administratie

2017 2017 2016

Besteding in de veldkantoren 807.500 807.500 535.000 545.000

Publiciteit en communicatie 82.195 38.086 120.281 212.650 74.748

Personeelskosten 147.331 120.689 145.967 413.987 356.000 246.112

Reiskosten 33.308 5.658 38.966 32.200 19.875

Huisvestingskosten 20.567 20.567 21.000 18.950

Kantoor en overige kosten 64.762 64.762 68.900 36.244

Totale kosten 807.500 262.834 158.775 236.954 1.466.063 1.225.750 940.929

Lastenverdeling en toerekening aan 
de doelstelling:

Toelichting verschillen werkelijke kosten en begroting:
De besteding in de veldkantoren is veel hoger dan begroot 2017, voornamelijk door veel hogere 
inkomsten 2017.  

De kosten voor publiciteit en communicatie zijn een stuk lager dan begroot. Dit komt voor 
een groot deel doordat de Mudraise in 2017 niet door is gegaan. Deze is verplaatst naar 2018. 
Daardoor zijn € 40.000 begrote kosten niet gemaakt.

De personeelskosten zijn een stuk hoger dan begroot. Dit komt o.a. door het aantrekken van 
een nieuwe directeur (tevens European Coordinator) Hier staat tegenover dat IJM Global 40% 
van de loonkosten van de nieuwe directeur voor haar rekening neemt (aan de batenkant terug 
te vinden).

De reiskosten, huisvestingskosten en de kantoor- en overige kosten liggen in lijn met de begro-
ting.

De kostenverdeling van de personeelskosten is als volgt samengesteld in 2017:

 
Educatie &  

Mobilisatie
Werving baten

Beheer &  

Administratie

Directeur 40% 20% 40%

Executive Assistant 20%  80%

Marketing- & Communicatie Manager 20% 80%

Manager Externe Relaties 20% 80%

Medewerker Externe Relaties 80% 20%

Manager Kerkrelaties 60% 40%

Medewerker Kerkrelaties 80% 20%

Manager Storytelling 60% 40%

Administratief medewerker 100%

Financieel Manager  100%
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Personeelskosten 2017 2016

Brutoloon 322.507  193.609

Sociale lasten 51.623          35.111

Pensioenlasten 20.091 12.475

Reiskostenvergoeding woon-werk 10.900  8.878

Verzuimverzekering 4.580  3.727

Ontvangen WAZO-uitkeringen 0 (7.688)

Overig 4.286 0  

Totaal 413.987  246.112

Personeelsformatie
Op 1 januari 2017 bedroeg de beginformatie 4,8 fte (7 medewerkers). 

De eindformatie van 2017 per 31 december van betaalde werknemers was 7,4 fte  (9 medewer-
kers).  
Naast de betaalde functies is IJM NL zeer dankbaar voor de inzet van een groep van ongeveer 
50 enthousiaste (onbetaalde) medewerkers die met regelmaat het werk in Nederland onder-
steunen met hun tijd, kennis en talenten.  

Bezoldiging directie 

Naam Caroly Houmes
Functie Directeur

Dienstverband
Aard onbepaald
Uren (voltijd) 40
Parttime percentage 80 / 100
Periode 1-1-2017 t/m 30-11-2017

Bezoldiging
Brutosalaris incl. vak.geld €57.554

Sociale lasten € 8.799

Pensioenlasten € 4.307 

Reiskosten € 1.750

Telefoonvergoeding €  550

Totaal bezoldiging 2017 €72.960

Totaal bezoldiging 2016  €51.976

Bezoldiging directie 

Naam  Anita Delhaas-van Dijk
Functie  Directeur

Dienstverband    
Aard  onbepaald
Uren (voltijd)  40
Parttime percentage  100
Periode  1-10-2017 t/m 31-12-2017

Bezoldiging
Brutosalaris incl. vak.geld 28.664

Sociale lasten  2.410 
Pensioenlasten   1.987 
Tegemoetkoming ziektekosten   586 
Reiskosten   450

Telefoonvergoeding   150 
Totaal bezoldiging 2017 34.247

Totaal bezoldiging 2016    0
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Overige gegevens

Resultaatbestemming
Het bestuur heeft besloten om van het positieve resultaat 2017 ad. €121.313 een bedrag van 
€39.868 toe te voegen aan de continuïteitsreserve, een bedrag van €109.570 te doteren aan de 
bestemmingsreserve en €28.125 van het bestemmingsfonds vrij te laten vallen.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De goedkeurende controleverklaring is opgenomen op pagina 46. i.  Vastgesteld op  te 

ii  Ondertekening door alle bestuursleden

M. Russell
Voorzitter

E. Ha
Penningmeester

M.J. Kollenstaart- Muis
Lid
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Controleverklaring
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International Justice Mission (IJM) 

is een mensenrechtenorganisatie die recht verschaft aan slachtoffers van 

slavernij, seksuele uitbuiting en andere vormen van gewelddadige onder-

drukking.

Het effectieve model van IJM wordt:

• Aangewezen  door U.S. News en World Report als één van de tien 

stichtingen die “verschil maken”; 

• Erkend door het ministerie van Buitenlandse Zaken van de V.S., het 

Wereld Economisch Forum en leiders over de hele wereld;

• Aanbevolen door Foreign Affairs, Forbes, The Guardian, The New York 

Times, The Times of India, The Phnom Penh Post, CNN en vele anderen. 

International Justice Mission 

Nederland

Zoutmanstraat 42-44

2518 GS Den Haag 

T 070 – 2141415

E contact@ijmnl.org

W www.ijmnl.org

IBAN: NL 37 INGB 0004 9613 89  


