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DUIZENDEN 
BEVRIJDEN.
MILJOENEN BESCHERMEN.
Bewijzen dat 
gerechtigheid voor de 
armen mogelijk is.
Murugan en Selvi werden als slaaf vastgehouden 
bij een houthakkersbedrijf, totdat IJM hen in 
samenwerking met lokale autoriteiten kon bevrijden. 
Zij bloeiden op in ons nazorgprogramma en doen nu 
zaken vanuit hun eigen houtskoolbedrijf. 

ONZE VISIE



2015 was voor IJM een jaar van groei. Groei van het aantal 
slachtoffers dat wij konden bevrijden van geweld, groei van het 
aantal rechtszaken dat wij wonnen, groei van de steun die wij in 
Nederland voor ons werk kregen. Maar ook werden wij afgelopen 
jaar opnieuw geconfronteerd met de plaag van geweld tegen de 
armen. Gezinnen die in slavernij gevangen gehouden worden. 
Jongens en meisjes die seksueel uitgebuit worden. Weduwen die 
met geweld van hun land worden gejaagd. Vaders die onschuldig 
in de gevangenis belanden. U leest de verhalen van een aantal van 
deze personen terug in dit jaarverslag. 

Allen hadden geen uitzicht op bevrijding uit hun omstandigheden. 
Uitbuiting kon namelijk ongestraft plaatsvinden. Bevrijding, 
bescherming en gerechtigheid voor de armen leek onmogelijk. 

Bij International Justice Mission geven wij echter niet op. Wij 
hebben in 2015 weer duizenden mogen bevrijden en miljoenen 
doen beschermen. Wij hebben veelbetekenende veranderingen 
zien plaatsvinden, kapotte rechtssystemen in landen als Cambodja 
weer zien werken voor de armen, voor de kwetsbaren, voor de 
minderjarigen. Gerechtigheid voor de armen blijkt mogelijk te zijn. 
Deze verhalen van bevrijding en transformatie leest u ook terug in 
ons jaarverslag.

Deze verandering heeft enkel kunnen plaatsvinden door 
partnerschap met lokale autoriteiten en door partnerschap met 
onze achterban. Met elkaar geloven wij dat het onmogelijke 
mogelijk is. Deze hoop wordt bewerkstelligd door de vooruitgang 
die wij zien en inspireert ons tot nieuwe dromen voor de toekomst. 
Terugkijkend op 2015 hebben wij veel om te vieren. Er is ook veel 
om ons op te richten in de komende jaren. Dank u dat u naast ons 
staat in de bescherming van de armen tegen de plaag van geweld.

Hartelijk dank,

Caroly Houmes

Directeur International Justice Mission Nederland

Gerechtigheid voor de armen 
blijkt mogelijk te zijn.

VOORWOORD



VANDAAG DE DAG HELPT ONS TEAM WERELDWIJD MEER 
DAN 21 MILJOEN MENSEN TE BESCHERMEN TEGEN 
GEWELD. 

Wij bestrijden al bijna twintig jaar de ergste vormen van de plaag van geweld 
tegen de armsten. Wij werken in gemeenschappen in Afrika, Latijns-Amerika, 
Zuid-Azië en Zuidoost- 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 rechtssystemen 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 
noodzakelijke 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 
rechtspraak. Wij zorgen ervoor 
dat handelaren, slavenhouders, 
verkrachters en andere criminelen 
die zich op de allerarmsten richten, 
worden opgesloten.
Veroordelingen maken het 
rechtssysteem sterker.

WIJ ZIJN  
INTERNATIONAL  
JUSTICE MISSION.

WIE WIJ ZIJN
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RESULTATEN IN 2015

4.100

376

3.749

20.000

SLACHTOFFERS GERED VAN 

ONDERDRUKKING, DOOR IJM EN 

PARTNERS DIE DOOR IJM ZIJN 

GETRAIND

CRIMINELEN OPGESLOTEN DOOR 

EEN GERECHTELIJK BEVEL OF 

VEROORDELING

OVERLEVENDEN EN FAMILIELEDEN 

KRIJGEN OP DIT MOMENT NAZORG 

AUTORITEITEN GETRAIND, 

WAARONDER MEER DAN 14.000 

JURIDISCHE AMBTENAREN EN RUIM 

6000 GEMEENSCHAPSLEDEN

RESULTATEN IN 2015

Foto: Sek Saroeun, medewerker IJM, 
heeft honderden kinderen verdedigd 
in de Cambodjaanse rechtbank en zo 
de visie van het land op sekshandel 
verbeterd. Lees meer op pagina 14.



Ondersteund door trouwe supporters van IJM, werd 
in maart 2015 vanuit ons nieuwe veldkantoor in Ghana 
begonnen aan de eerste reddingsoperatie. Daarbij zijn 
tien jongetjes in vrijheid gebracht. Dit zijn enkelen van de 
10.000 jongens die gedwongen werden als slaaf te werken 
in de levensgevaarlijke visindustrie op het Voltameer. 
Zij werden dagelijks mishandeld terwijl zij aan het werk 
waren. Slechts weinigen van hen waren ooit naar school 
geweest of kregen regelmatig een voedzame maaltijd. 

Ons team werkte nauw samen met maatschappelijk 
werkers en een politie-eenheid die strijdt tegen 

mensenhandel. De samenwerking is gericht op het 
gevangen zetten van slavenhandelaren en op het bieden 
van een veilig nazorghuis aan bijvoorbeeld deze tien 
kinderen. Daar wordt hun helingsproces ingezet. De 
jongens arriveerden ondervoed, vermoeid en nauwelijks 
gekleed. Maar nu krijgen zij goede voeding, kleding, rust, 
slaap en goed onderwijs. Wij ondersteunen hun ouders 
met begeleiding en scholing, zodat wij er zeker van 
kunnen zijn dat de jongens nooit meer verhandeld zullen 
worden.

AFRIKA

10 JONGENS BEVRIJD UIT WREDE 
SLAVERNIJ BIJ EERSTE REDDINGS-
OPERATIE IN GHANA
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WERELDWIJDE  UPDATES

“SUPER GELUKSDAG” 
MARKEERT DE TIEN-JARIGE 
MIJLPAAL VAN IJM IN 
GUATEMALA

In 2015 initieerde de politie vlakbij Chennai een 
imponerende reddingsoperatie met hulp van IJM. 
Daarbij werden 333 kinderen, vrouwen en mannen 
in vrijheid gebracht – tot dan toe onze op twee na 
grootste reddingsoperatie ooit. Families in deze 
bakstenenfabriek leefden in kleine, rieten hutjes en 
werden gedwongen om 2.000 bakstenen per week 
te maken. Zij aten nog maar net genoeg rijst om te 
overleven. Na de redding zorgden de ambtenaren, 
door IJM getraind, voor medische zorg en maaltijden. 
Vervolgens werd elke familie geholpen om terug te 
keren naar huis. Wij blijven hen ondersteunen met 
een tweejarig nazorgprogramma. 

INDIASE AMBTENAREN 
BEVRIJDEN 333 SLAVEN

In oktober 2015 vierden wij een decennium 
baanbrekend werk: het beschermen van kinderen 
tegen seksueel geweld in Guatemala. Ons team 
organiseert regelmatig zogenoemde ‘geluksdagen’ 
voor kinderen die er moedig voor kozen om in de 
rechtbank te getuigen. Dit jaar was er de speciale 

‘super geluksdag’ waaraan alle jongens en meisjes 
deelnamen die wij de afgelopen tien jaar konden 
helpen. Hun families genoten van spellen, films en 
een comedyshow.  

‘Het is ongelooflijk om deze jongens 
en meisjes weer te zien lachen 
en zo’n vergaand lijden te zien 

overwinnen.’  
IJM-ONDERZOEKER

‘Toen wij hier tien jaar geleden 
onze activiteiten begonnen, hadden 

ambtenaren niet gehoord van gedwongen 
arbeid of ontkenden zij het bestaan ervan 

in hun staat. Deze reddingsoperatie 
brengt enorme verandering.’ 

SAJU MATHEW Onderdirecteur operaties van IJM, Zuid-Azië

LATIJNS AMERIKA ZUIDOOST AZIË
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NIEUW LICHT LATEN SCHIJNEN OP 
SLAVERNIJ
Dit jaar publiceerden teams van IJM studies over 
gedwongen arbeid in India en over sekshandel 
in de Dominicaanse Republiek. Dit waren  de 
eerste studies in hun soort. De studies voorzien in 
cruciale inzichten die wij kunnen gebruiken in de 
bestrijding van de plaag van geweld tegen de armsten. 
Het in kaart brengen van verborgen misdaden 
zoals slavernij is een lastige uitdaging. Maar met 
vergevorderde onderzoeksmethoden krijgen wij 
steeds meer grip op de omvang en het karakter van 
deze misdaden. Met deze uitkomsten kunnen wij de 
autoriteiten overtuigen en meehelpen om voorgoed 
een einde aan slavernij te maken. 

van de handarbeiders in elf 
ondervraagde industrieën wordt 
gedwongen te werken.
TAMIL NADU STATE, INDIA

23% van de individuen die worden 
verkocht voor seks op straathoeken, in 
parken en op stranden, is kind.
DOMINICAANSE REPUBLIEK

30%

23%

WERELDWIJDE  UPDATES
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OEGANDESE OMA 
BESCHERMD

Evenals de misdaden tegen kansarme kinderen,  
breidt ook de expertise van de IJM-teams, die 
hen verdedigen, zich uit. In augustus voerden wij 
opeenvolgende missies uit om zes jonge kinderen 
uit de cybersekshandel te redden: een aangrijpend 
moment in ons werk tegen dit type misbruik. Er waren 
duizenden foto’s en video’s van deze kinderen gemaakt, 
waarop te zien was hoe zij seksueel werden misbruikt. 
Pedofielen uit negentien verschillende landen waren 
bij de zaak betrokken.

We werkten nauw samen met de lokale autoriteiten 
om vier verdachten te arresteren en de kinderen 
te redden (van wie de jongste zeven jaar was). De 
kinderen ontvingen onmiddellijk crisiszorg en wij 
zullen hen verder begeleiden op hun lange weg naar 
herstel. 

KINDEREN REDDEN VAN 
VERONTRUSTEND ONLINE 
MISBRUIK

ZUIDOOST AZIË

De 70-jarige Juliana rekende erop dat haar stukje 
land voldoende was om haar tien kleinkinderen 
van eten te voorzien. Maar zij was geen partij voor 
de jongeman die haar huis en haar tuintje met 
bananenbomen probeerde te stelen. Zij leefde onder 
constante terreur nadat de jongeman haar had 
aangevallen met een kapmes. 

Ons team in Oeganda verdedigde Juliana en 
werkte samen met de politie om haar aanvaller op te 
pakken en te doen berechten. 

In april veroordeelde een jury de dader tot zes jaar 
gevangenisstraf: een zeldzame straf en de hoogste 
straf ooit in onze zaken in verband met illegale 
landonteigening. Vandaag zijn Juliana en haar 
kleinkinderen weer veilig en bouwen zij hun nieuwe 
leven op in vrede.

AFRIKA

“Eerder huilde ik de hele tijd. 
Nu ben ik niet meer bang. Ik kan 

eindelijk vredig slapen!” 
JULIANA Cliënt IJM

“IJM is bij machte om internationale 
rechtshandhaving te ondersteunen, zodat 

misbruik  gestopt wordt en misbruikers 
aansprakelijk gesteld worden.”

JOHN TANAGHO adjunct-directeur IJM, Cebu, De Filipijnen. 

WERELDWIJDE  UPDATES
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INTERNATIONAL JUSTICE MISS ION HEEF T IN 2007 EEN 10 -JAR IGE V IS IE OPGESTELD. 
DOOR PARTNERSCHAPPEN MET DONATEURS ,  ONDERNEMINGEN ,  KERKEN EN 
ST ICHTINGEN WERELDWIJD GA AN WIJ VOOR AMBIT IEUZE DOELEN IN 2017. 

Dit resultaat in het veld is afhankelijk van een wereldwijde beweging tegen onrecht.
Met de steun van onze donateurs zullen we:

SLACHTOFFERS 

BEVRIJDEN VAN 

GEWELD

CRIMINELEN STOPPEN 

IN HUN MISDADEN

LOPENDE PROJECTEN OM 

SYSTEMEN TE VERANDEREN 

SUCCESVOL AFSLUITEN.

500 10

DOELEN VOOR 2017

 
2017 VISIe fonds:
UITBREIDING VAN ONZE IMPACT

STIMULEREN 

Wereldwijd leiders 
uit bedrijfsleven, 
ontwikkelings- 
samenwerking 
en overheden 
stimuleren 
betrokken te raken 
in de strijd tegen de 
plaag van geweld 
tegen de armsten.

VERSTERKEN 

Een sterke en 
duurzame positie 
versterken om 
gestelde doelen op 
organisatorisch gebied 
in de toekomst te 
bereiken.

TOERUSTEN

De leiders van de 
volgende generatie 
voorzien van kennis 
in het gevecht tegen 
onrecht en het 
streven naar recht.

VESTIGEN

Wereldwijd in totaal 
22-25 veldkantoren 
hebben gevestigd.

MOBILISEREN

Wereldwijd 500 
kerken aanzetten 
tot het zoeken van 
gerechtigheid in 
hun omgeving en 
internationaal. 

3.000

2017 VISIE FONDS
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VAN ONZE CLIËNT

Royale donateurs stuurden IJM in 2007 erop 

uit om Charito* uit de sekshandel te redden. 

Acht jaar later heeft zij ons een dankbrief 

gestuurd die wij graag met u delen. 

Beste IJM-familie,

Het was november toen jullie kwamen en mij redden van 
mensen die misbruik maakten van mijn kwetsbaarheid. Op dat 
moment had ik alleen mijn verbrijzelde dromen, 
mijn gewonde ik en mijn zeer lage zelfvertrouwen. Ik was 
gespannen, volgepakt met een hart vol haat en wraakgevoelens. 
Ik had het verlangen om mijn leven te veranderen, maar ik was 
zo bang.

Het najagen van mijn dromen was niet gemakkelijk. 
Sommige mensen steunden mij niet en sommigen lachten en 
zeiden dat ik mijn dromen niet kon bereiken. Door de hulp 
van de maatschappelijk werker van IJM en het personeel in 
de opvang, maakte deze kritiek mij juist sterker. Ik kon mijn 
voortgezet onderwijs voortzetten.  

Ik had het geluk dat ik een IJM-beurs kreeg voor de 
universiteit. Ik heb weer leren dromen. Nu begin ik aan het 
volgende hoofdstuk van mijn leven. 

3 augustus  2015  haalde ik mijn examen Maatschappelijk 
Werk & Dienstverlening. Ontzettend bedankt! Ik ben nu een 
erkend maatschappelijk werker. Ik ben zo gelukkig dat ik 
nu meiden die dezelfde trauma’s hebben meegemaakt als 
ik kan helpen. Ik kan de hulp die IJM me gegeven heeft, nu 
doorgeven.

Aan de maatschappelijk werkers van IJM en het 
personeel: Bedankt dat jullie me lieten realiseren dat ik alles 
waard ben in deze wereld. Bedankt dat jullie me nooit opgaven. 
Jullie hielpen mij omhoog te klimmen, toen de hele wereld zei 
dat ik het niet zou kunnen. Zonder jullie zou ik niet half de 
persoon zijn die ik nu ben - of de persoon die ik ga worden. Er 
zijn niet genoeg woorden te vinden om mijn dankbaarheid te 
beschrijven, maar ik denk dat dit een goede start is. 

Hartelijk dank,

 

Voormalig IJM-Client

Een Dankbrief

Charito
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“ Bedankt dat jullie 
me lieten realiseren 
dat ik alles waard 
ben in deze wereld.”
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TRANSFORMATIE

“We hebben het op ons hart om het land te 
beschermen door recht en vrijheid tot een 
zekerheid te maken die voor elke burger geldt. 
Daarnaast willen wij hun bescherming bieden 
door te zorgen dat burgers gespaard worden 
voor mensenhandel, dwang en onderdrukking. 
Daders zullen er misschien blijven, met nieuwe 
kunstgrepen, maar wij hebben de wil en 
onze verantwoordelijkheid om tegen hen te 
vechten.”

—GENERAAL POL PHIE THEY  
Politiecommissaris van Cambodja’s Anti-mensenhandel en 
jeugdbescherming.

Ooit was Cambodja voor misbruikers de plek om jonge kinderen 
te kopen voor seks, zonder angst voor de wet. Heel jonge meisjes 
werden verkocht in het openbaar en het lokale rechtssysteem 
functioneerde simpelweg te gebrekkig om in te grijpen.

In de laatste vijftien jaar hebben wij samengewerkt met 
officials zoals generaal Pol Phie They (zie foto) en andere 
leiders die strijden tegen mensenhandel om het rechtssysteem 
te versterken en het misbruik te beëindigen. Samen zijn wij 
getuige geweest van opmerkelijke veranderingen. In een studie 
die wij in 2015 uitvoerden, zagen wij het aantal kinderen in de 
seksindustrie in vijftien jaar dalen van een geschatte 15-30% 
naar 2,2% in 2015. Deze krachtige inspanning bewijst aan de 
wereld dat gerechtigheid voor de armen mogelijk is! 

ZUIDOOST AZIË

VERANDERING  
IN CAMBODJA
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IJM IN NEDERLAND

BEWUSTWORDING CREËREN IN 
NEDERLAND
MET HET IJM PARTNERK ANTOOR IN NEDERL AND HEBBEN WIJ ALS DOEL TE WERKEN 
A AN BEWUST WORDING VAN DE PL A AG VAN GEWELD TEGEN DE ARMSTEN ,  FONDSEN TE 
WERVEN OM EEN E IND TE MAKEN A AN DEZE PL A AG EN V IA ADVOCACY DE POLIT IEK TE 
MOBIL ISEREN BETROKKEN TE R AKEN IN DEZE STR IJD .

Wij delen de verhalen uit het veld om het gezicht te laten zien achter de plaag van geweld tegen de armsten 

én om aan te tonen dat er wel degelijk hoop is op structurele verandering. Samen kunnen wij een positief 

verschil maken.
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2017 VISIE FONDS

1. Duurzame gerechtigheid waarborgen

Dit jaar breidde ons advocacyteam uit. Dit team zoekt samenwerking met lobbyisten, andere NGO’s en de pol-
itiek om de noodzaak van goed functionerende rechtssystemen in ontwikkelingslanden hoger op de agenda te 
krijgen. 
Een delegatie uit de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bracht een werk-
bezoek aan Rwanda, waarbij het werk van IJM in Rwanda onderdeel van het programma was. Tweede Kamerlid 
Joël Voordewind (CU) sprak met onze velddirecteur Shawn Kohl. Tevens hebben wij een presentatie mogen geven 
bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de aanpak van IJM. 

Fellows
Traineeships bij IJM geven afgestudeerden met relevante professionele ervaring de mogelijkheid om met hun 
kennis en vaardigheden een bijdrage te leveren aan de wereldwijde strijd voor gerechtigheid. In 2015 werkten 
drie zogenoemde fellows uit Nederland in diverse veldkantoren van IJM.

1. DUURZAME GERECHTIGHEID WAARBORGEN 

2. BEWUSTWORDING & MOBILISATIE

3. MIDDELEN MOBILISEREN

4. OPERATIONELE UITMUNTENDHEID WAARBORGEN

IN 2015 WERKTEN WIJ IN NEDERLAND AAN DE VOLGENDE DOELEN: 

Doorkijk naar 2016:
• Actieve samenwerking met onze collega partnerkantoren, IJM 

UK en IJM Duitsland, in het opzetten van een effectieve lob-
bystrategie binnen de Europese Unie.

• Deelname aan gesprek over de invulling van de Sustainable 
Development Goals, m.n. 16.1-3 (promotie veiligheid, publieke 
diensten en recht voor iedereen). 
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Media
Het werk van IJM kreeg aandacht in diverse media. 
Vooral nieuws over grote reddingsoperaties en ons 
onderzoek naar handel in kinderen in de seksindustrie 
in Cambodja trokken de nodige aandacht. In totaal 
werd door diverse media 47 keer aandacht aan ons 
werk besteed. 

Social media
Om beangstellenden en achterban op de hoogte houd-
en van ons werk in zowel het veld als in Nederland, 
zijn wij actief op diverse social media, zoals Facebook, 
Twitter, Instagram en LinkedIn. Eind 2015 hadden wij 
in totaal 8.190 vrienden op diverse social media en 
bereikten wij tienduizenden met onze berichten.
Op Facebook haalden wij in 2015 de mijlpaal van 5.000 
likes. Een van de regelmatig terugkerende rubrieken 
op Facebook is Freedom Friday, waarin een supporter 
van IJM aan het woord komt en vertelt over zijn of haar 
beweegredenen betrokken te zijn bij IJM.

Freedom Challenge
Om onze achterban de mogelijkheid te bieden zich op 
hun eigen unieke manier in te zetten in de strijd tegen 
de plaag van geweld tegen de armsten, bieden wij hun 
de mogelijkheid een Freedom Challenge te beginnen. 
Dit is een sponsoractie voor IJM. In 2015 ging een 

aantal supporters een Freedom Challenge voor IJM 
aan. Onder hen Marieke van Buytene. In 2015 droeg zij 
365 dagen dezelfde jurk. Met haar actie haalde zij het 
nieuws in diverse landelijke media en haalde zij een 
bedrag op van €3.760,-.
Een andere unieke Freedom Challenge was van Alex 
Haas. Hij rende 33 weken achter elkaar 33 halve mara-
thons door het land. Deze sportieve prestatie kreeg veel 
aandacht in lokale media en leverde €3425,- aan do-
naties op.

IJM Informatiedagen
Voor belangstellenden, nieuwe vrijwilligers en Justice 
Advocates organiseerden wij twee IJM Informatie- 
dagen in Den Haag. Dit om nader kennis te kunnen 
maken met ons werk en te ontdekken of zij hierin een 
rol kunnen spelen. Circa 50 geïnteresseerden namen 
deel aan deze dagen. 
Twee Justice Advocates regiogroepen zijn gelanceerd 
(Noord en Oost). Deze Justice Advocates creëren 
bewustzijn in hun regio over moderne slavernij en de 
plaag van geweld – en hoe wij hier samen tegen kun-
nen optrekken. 

Just Dessert 2015

2. Bewustwording & mobilisatie

Betrokkenheid bij het werk van IJM in het bestrijden van de plaag van geweld tegen de armsten begint 
bij bewustwording van het probleem. Daarom zet IJM in op het delen van ons verhaal in bijvoorbeeld 
(sociale) media, spreekbeurten en preken in kerken.
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Spreekbeurten
Ons groeiende sprekersteam werd regelmatig gevraagd 
voor een lezing over ons werk. In totaal deelden wij 
46 keer in kerkdiensten en op gemeentedagen en 
-avonden het verhaal over de plaag van geweld tegen de 
armsten. 

Openhaardsessie
Voor kerkelijk betrokkenen organiseerde IJM in 2015 
een openhaardsessie met Jim Martin, auteur van het 
boek Passie voor Recht. De avond werd gehouden in De 
Wittenberg in Zeist en trok 70 bezoekers. Het Neder-
lands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad deden 
verslag van de openhaardsessie.

Gebedspartners
Uit heel het land hebben wij gebedspartners die 
specifiek bidden voor ons werk in zowel het veld als in 
Nederland. Eind 2015 ontvingen 661 belangstellenden 
wekelijks een gebedsmail met daarin elke keer vijf 
concrete gebedspunten. IJM gelooft zowel in de kracht 
van hard werken als in het gebed. Regelmatig delen 
collega’s uit het veld met ons dat zij gesterkt worden 
doordat zij weten dat er wereldwijd gebeden wordt voor 
hun vaak zware werk. 

Just Dessert
In 2015 organiseerden wij voor de derde keer Just Des-
sert, een avond voor onze achterban en nieuwe geïn-
teresseerden  in ons werk. Thema van de avond was 
Het onbereikbare bereikbaar maken. De avond werd 
gepresenteerd door Herman Wegter (EO). Sprekers 
waren Caroly Houmes (directeur IJM), Henk Jan Kam-
steeg (manager Marketing en communicatie) en Bart 
Kuijpers (mede-oprichter en eigenaar van het internet-
bedrijf Coolblue). Kuijpers bezocht eerder de IJM-kan-
toren in Bangalore en Calcutta in India. In zijn lezing 
deelde hij onder andere geraakt te zijn door zowel de 
ernst van de plaag van geweld tegen de armsten als de 
professionele aanpak hiervan door IJM.
Het thema kwam ook terug in de veiling die werd 
gehouden. Items werden geveild die normaal gespro-
ken onbereikbaar lijken, zoals een etentje met Tweede 
Kamerlid Joël Voordewind of een dagje toeren in een 
Porsche. 

Merchandise
Een van de methoden om ons verhaal te delen, is mer-
chandising. Wij gebruiken onze armbanden en andere 
merchandise als opstapjes tot gesprekken. 
Naast de unieke Seek Justice armbanden, met de hand 
gemaakt door een van onze vrijwilligers, is ons assor-
timent uitgebreid met onder andere linnen tassen 
die zijn gemaakt door vrouwen die zijn bevrijd uit de 
prostitutie in Calcutta, India.

Expressions for Justice
Met Expressions for Justice bieden wij kunstenaars en 
artiesten een platform om hun stem te laten horen in 
de strijd tegen onrecht. Hiermee bewerkstelligen wij 
meer bewustwording en kunnen wij fondsen werven 
voor het werk van IJM. In 2015 ontwikkelden vrijwil-
ligers een nieuwe website, die in het Nederlands en het 
Engels te lezen is: www.expressionsforjustice.nl.
Ook organiseerden enkele musici een concert met het 
thema Put my tears in thy bottle. Het optreden werd 
verzorgd door Steuart Pincombe (cello), Kimberly 
Sparr (viool), Heather Hancock (piano) en Michelle 
Pincombe (zang).

Reis naar de Filipijnen
Eens per jaar organiseert IJM Nederland een reis 
voor maximaal twaalf deelnemers naar enkele van 
onze veldkantoren. Dit doen wij om opiniemakers en 
donateurs de kans te bieden zich extra te verdiepen in 
ons werk. Ditmaal reisde een groep van voorgangers, 
zakenlieden, een psychologe en medewerkers van IJM 
in Nederland in oktober af naar de Filipijnen. Daar 
bezochten zij de kantoren in Manila en Cebu. Van de 
reis werd dagelijks verslag gedaan op Groot Nieuws 
Radio en in blogs op onze website.

Doorkijk naar 2016:

• Kerkentour met zangeres Joke Buis en 
Arjen ten Brinke, manager Kerkrelaties van 
IJM.

• In partnerschap met o.a. TEAR organiseren 
van de eerste Justice Conference in Ned-
erland, met onder andere als spreker IJM’s 
Abraham George (11 en 12 november).

• Veldreis naar onze kantoren in Bangalore 
en Mumbai, met een dagelijks radiodag-
boek op Groot Nieuws Radio.
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Campagne: Alledaagse Held
Dit jaar startten wij met de Alledaagse 
Held-campagne. Idee achter deze campagne 
is geïnteresseerden, die vaak voor het eerst 
kennismaken met het werk van IJM, een laag-
drempelig sponsorprogramma te bieden om 
verschil te maken. Belangstellenden kunnen 
een donatie doen van 15, 25 of 35 cent per dag 
(dit wordt maandelijks afgeschreven). Nieuwe 
donateurs kregen als welkomgeschenk een 
boek of dvd over ons werk. Eind 2015 hadden 
wij 280 nieuwe Alledaagse Helden.

In het kader van deze campagne is in 2015 een 
partnerschap afgesloten met Groot Nieuws Ra-
dio. Dit partnerschap (mede mogelijk gemaakt 
door een gift van een donateur) hield onder 
andere in dat er een half jaar lang elke vrijda-
gochtend een update uit het veld werd gegeven. 
Ook werden enkele weken radiocommercials 
uitgezonden en hadden wij een radiodagboek 
in de week dat een groep vanuit Nederland 
onze kantoren in de Filipijnen bezocht.

Bedrijven en stichtingen
Naast scholen en kerken, raakten ook meer 
bedrijven en stichtingen betrokken bij het 
werk van IJM, m.n. door het inzetten van 
hun expertise en het beschikbaar stellen van 
fondsen. Bedrijven en stichtingen schonken 
€211.508 aan het werk van IJM.
Ons team voor donorrelaties breidde zich 
uit met enkele vrijwilligers die uitgebreide 
netwerken hebben binnen het bedrijfsleven.  

Nieuw schoolprogramma
Vrijwilligers van ons scholenteam ontwik-
kelden een professioneel lesprogramma voor 
middelbare scholen. In totaal gaf ons team op 
tien scholen gastlessen.

Het Gomarus College in Leeuwarden ging voor 
een jaar een partnerschap met IJM aan. Leer-
lingen verdiepten zich in het thema van de 
plaag van geweld tegen de armsten, vrijwilliger 
Wim van Essen gaf een gastles en een groepje 
studenten maakte onder leiding van docenten 
een tijdschrift over moderne slavernij. Onze 
ambassadeur Christiana Bohorquez trad 
tijdens de slotdag van een speciale themaweek 
op. De school haalde bijna €15.000 op voor IJM.

Kerkcollectes
Doordat wij steeds meer bekendheid genieten 
en er sprake is van een toename in het aantal 
preekbeurten die wij namens IJM konden 
verzorgen, werd in 2015 door een groeiend 
aantal kerken gecollecteerd voor het werk van 
IJM. In totaal werd er met de zondagse collectes 
€53.795 opgehaald. 

Freedom Partner
Om de continuïteit van ons werk te waarbor-
gen, richten wij ons op vaste maandelijkse 
donateurs. Hiervoor zetten wij ook in 2015 ons  
Freedom Partner-programma in. Donateurs 
zijn Freedom Partner vanaf een maandelijkse 
bijdrage van 24 euro. Eind 2015 hadden wij 360 
Freedom Partners.

3. Middelen mobiliseren

Voor ons werk zijn wij voor een zeer belangrijk deel afhankelijk van donaties van onze 
achterban. Wij nodigen geïnteresseerden daarom uit financieel betrokken te raken bij ons 
werk en zo met ons verschil te maken in de levens van de armsten.  

Doorkijk naar 2016:
• Relatie met onze huidige donateurs verdiepen en betrokkenheid vergroten door 

goede opvolging en het regelmatig opstellen van updates uit het veld.
• Het betrekken van in totaal 950 sponsoren in onze Alledaagse Helden.
• sponsorprogramma en 530 sponsoren in ons Freedom Partner sponsorprogramma. 
• Werving van een nieuwe relatiemanager ter aanvulling op en tevens tijdelijke ver-

vanging van onze manager Externe Relaties (zij zal in 2016 enkele maanden met 
zwangerschapsverlof gaan).

• Actief bedrijven benaderen om in te stappen in een partnerschap met IJM door het 
sponsorprogramma voor bedrijven ‘Time for Justice’.

• Uitrol van het sponsorprogramma ‘Samen voor Recht, een partnerschap voor kerken 
met lef’.
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Het team 
Het team betaalde krachten van IJM bestond 
eind 2015 uit:
• Caroly Houmes – directeur
• Arjen ten Brinke – manager Kerkrelaties
• Eva Wielenga – manager Externe Relaties
• Henk Jan Kamsteeg – Marketing- en  

communicatiemanager
• Richard Hoogland – Financieel manager
• Anneke Kleinmeulman – Executive Assis-

tant
 
Vrijwilligers IJM
IJM Nederland is dankbaar voor de vele vrij- 
willigers die het werk ondersteunen op allerlei 
gebieden. In 2015 waren er in totaal ruim 53 
vrijwilligers actief in een van de vijf afdelingen 
van IJM Nederland: Administratie, Marketing 
en Communicatie, Kerkrelaties, Externe Relat-
ies en Advocacy. Zij ondersteunen IJM o.a. met 
het vertalen van teksten naar het Nederlands, 
het ontwerpen van drukwerk, bij evenementen 
of bij het lesgeven op scholen. 
Vrijwilligers krijgen geen financiële vergoed-
ing voor hun inzet tenzij zij (vervoers)kosten 
hebben gemaakt. Elke vrijwilliger ondertekent 
een gepersonaliseerd contract voor de inzet 
van een bepaalde periode met een aantal uren 
per week. 

Gemiddeld gaan vrijwilligers een contract aan 
voor minimaal een jaar en zijn daarbij vier uur 
per week beschikbaar. Veel van de vrijwilligers 
zijn al jaren actief en regelmatig mogen wij 
daarnaast nieuwe vrijwilligers verwelkomen. 
Omdat vrijwilligers zo belangrijk zijn voor het 
werk van IJM, organiseren wij een aantal keer 
per jaar bijeenkomsten speciaal voor hen.

Personeelshandboek
Om zorg te dragen voor de medewerkers van 
IJM hebben wij dit jaar een Personeelshand-
boek opgesteld en geïmplementeerd. Daar-
naast is de bestaande pensioenvergoeding 
omgezet naar een pensioenregeling, voor een 
adequatere opbouw van het pensioen van onze 
medewerkers, in het kader van goed werkgever-
schap. 

IJM hecht waarde aan goed rentmeesterschap. 
Goed rentmeesterschap over onze financiële 
middelen, hoe wij onze tijd besteden (efficiënt 
en effectief werken) en de relatie met onze 
achterban. Om dit te waarborgen hebben wij 
dit jaar geïnvesteerd in een CRM-systeem en 
zijn wij een samenwerking aangegaan met 
Salesforce. 

4. Operationele uitmuntendheid waarborgen

IJM groeit qua inkomsten maar ook in medewerkers: wereldwijd én in Nederland. Eind 
2015 waren er zes medewerkers (in totaal 4 fte) in dienst bij IJM Nederland. 

Doorkijk naar 2016:

• Verdere uitbouw en implementatie van het CRM-systeem in onze organisatie.
• Het opbouwen van adequate ondersteuning van het team met vrijwilligers en stagiaires, 

m.n. in de afdeling Marketing & Communicatie, Kerkrelaties en Administratie.
• Verder automatiseren van de boekhouding.
• Duidelijke en optimale processen creëren ten behoeve van de groeiende organisatie.
• Vrijwilligersbeleid verder ontwikkelen.
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Begroting 2016

Baten eigen fondsenwerving & acties derden 836.305 

Baten van IJM Global 8.333

Totaal baten 844.638

Educatie & mobilisatie 148.732

Veldwerk 475.000

Besteed aan doelstelling 623.732

Kosten eigen fondsenwerving 96.622

Personeelskosten beheer & administratie 80.085

Overige beheerskosten 37.505

Beheer en administratie 117.590

Totaal lasten 837.944

Verwacht resultaat 6.694
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1. Juridische structuur
Stichting International Justice Mission The Nether-
lands is een Nederlandse Algemeen Nut Beogende In-
stelling (ANBI). De Stichting is gevestigd te ’s-Graven-
hage.
 
2. Plaats en taak bestuur IJM NL
Het bestuur van Stichting International Justice Mis-
sion The Netherlands (hierna: IJM NL) is belast met 
het besturen van de Stichting.
De werkzaamheden van het bestuur worden bepaald 
door enerzijds de Statuten van de Stichting zoals 
neergelegd in de Akte van Oprichting van 24 april 
2009 en anderzijds door de bestuurshandleiding zoals 
het bestuur deze heeft vastgesteld.
Door zijn positie heeft het bestuur het hoogste gezag 
en verantwoordelijkheid binnen de Stichting. Het 
bestuur bepaalt het beleid en wil niet alleen reactief 
zijn op gebeurtenissen of plannen van stafleden van 
IJM NL, maar ook zelf het initiatief nemen voor beleid. 
Daarmee geeft het bestuur richting aan de koers van 
IJM NL en haar werkzaamheden.
De belangrijkste taak van het bestuur is het vaststel-
len van het beleid. Dit is vastgelegd in een strategisch 
vierjarenplan 2014 – 2017. Daarnaast stelt het bestuur 
jaarlijks het jaarplan en de begroting vast alsmede, 
na afloop van het boekjaar, de Jaarrekening. Hiermee 
zijn  jaarlijks de rechten en plichten van de Stichting 
bekend voor de stakeholders. Tevens stelt het bestuur 
jaarlijks het Jaarverslag vast, waarin de Stichting ver-
antwoordelijkheid aflegt van haar werkzaamheden.
Het bestuur heeft een bijzondere positie ten opzichte 
van de Directeur. Het bestuur benoemt de Direc-
teur, stelt haar salaris vast en evalueert jaarlijks haar 
functioneren. Tevens is het bestuur de belangrijkste 
raadgever en steun voor de Directeur in haar dagelijkse 
leiding van de organisatie en de werkzaamheden.
IJM NL is een partner office en daarmee onderdeel van 
International Justice Mission Global (hierna: IJM Glob-
al), waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Washing-
ton, D.C. in de Verenigde Staten van Amerika. Andere 
partner offices zijn gevestigd in Canada, het Verenigd 
Koninkrijk, Duitsland en Australië. De verhoudingen 
binnen IJM Global worden bepaald door het Global 
Partner Covenant Agreement, waarin regels zijn opge-
nomen over verantwoordelijkheden, bevoegdheden, 
onderlinge steun en communicatie. Dit Covenant 
Agreement borgt dat IJM als wereldwijde organisatie 
in eenheid optreedt en dat het werken in verscheid-
enheid, zoals bepaald door de realiteit van ieder land 
waarin IJM opereert, mogelijk blijft.

Statutair is bepaald dat een staflid van IJM Global in 
persoon vertegenwoordigd is in het bestuur van de 
partner offices van IJM.
In 2015 zijn de statuten niet gewijzigd.

3. Samenstelling en (neven)functies
Op 31 december 2015 bestond het bestuur van IJM NL 
uit de volgende personen:
a. Drs. J. (Jouke) van der Veer – Voorzitter  

De heer Van der Veer was in de afgelopen jaren 
financieel bestuurder. 
Nevenfunctie: Preses Kerkenraad Hervormde Ge-
meente Nieuw-Loosdrecht (PKN) – onbezoldigd

b. F.P. (Fréderique) Lalleman, MSc – Secretaris 
Mevrouw Lalleman is Consultant bij IBM

c. Mr. M.R. (Martin) Witteveen – Penningmeester 
De heer Witteveen is momenteel advocaat – gener-
aal bij het gerechtshof in Amsterdam. Hij is tevens 
bestuurslid van IJM Global – onbezoldigd 

d. Ir. P. (Peter) Luttik – Bestuurslid. 
De heer Luttik is werkzaam bij 7AC technologies, 
in Beverly Massachusetts, USA

e. Mr. J.J. (Jorik) Klomp – Bestuurslid. 
De heer Klomp is rechter in de rechtbank Rotter-
dam

f. Drs. M. (Mirjam) Kollenstaart-Muis – Aspirant 
bestuurslid 
Mevrouw Kollenstaart-Muis is voorganger G.K. 
Ottoland

  
4. Benoeming en zittingsduur
Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. 
Indien er een vacature ontstaat binnen het bestuur 
worden kandidaat bestuursleden voorgedragen door 
een of meer van de overige bestuursleden. Er wordt 
naar gestreefd om binnen het bestuur diversiteit te 
creëren zowel wat betreft geslacht als kerkelijke en 
professionele achtergrond. In 2015 zijn richtlijnen 
opgesteld om deze diversiteit te garanderen  bij het 
zoeken naar nieuwe bestuursleden. De leden van het 
bestuur dienen maximaal twee termijnen van vier jaar. 

5. Bezoldigingsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen salaris of andere 
financiële compensatie voor de werkzaamheden in 
verband met het bestuurslidmaatschap. Wel komen 
bestuursleden, indien gewenst, in aanmerking voor 
vergoeding van gemaakte kosten.

6. Toezicht op prestaties en beleid
Het bestuur stelt het algemeen beleid van IJM NL vast 

Verslag Bestuur 
International Justice Mission Nederland
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en houdt toezicht op de uitvoering van dat beleid en 
de plannen en activiteiten die het team onderneemt. 
Daartoe monitort het de prestaties van het team van 
IJM NL aan de hand van de vooraf gestelde doelen
De Directeur rapporteert met dit doel maandelijks aan 
het bestuur. 
Om deze taak zo optimaal mogelijk uit te voeren en zo 
veel mogelijk gebruik te maken van de expertise van 
de bestuursleden is het werk van IJM NL verdeeld in 
aandachtsgebieden. Het bestuur is georganiseerd in 
een aantal commissies: voor elk aandachtsgebied is er 
een commissie. Deze commissies voeren de bestuursta-
ak op de aandachtsgebieden zo zelfstandig mogelijk 
uit in nauw overleg met de directeur en rapporteren 
aan het voltallige bestuur. Elke commissie neemt zelf 
initiatieven en doen zelfstandig voorstellen op het 
eigen aandachtsgebied. Deze aanpak heeft ook in 2015 
goed gewerkt.

De aandachtsgebieden zijn:
g. Organisatie en remuneratie,
h. Financiën,
i. Donorrelaties,
j. Advocacy,
k. Marketing en Communicatie,
l. Kerkrelaties.

Het bestuur heeft de eerste verantwoordelijkheid voor 
het aandachtsgebied ‘Advocacy’ en werkt in nauwe 
samenwerking en overleg met de directeur. In 2015 is 
het Advocacy-beleid samen met de manager Advocacy 
(vrijwilliger) herzien en verder geprofessionaliseerd. 
De commissie Organisatie en Renumeratie heeft het 
jaarlijkse beoordelingsgesprek met de directeur gevo-
erd. De overige commissies zijn wederom nauw betrok-
ken geweest bij het opstellen van het beleid voor 2016.
In het Directieverslag is aandacht besteed aan de 
doelbestedingsratio’s die gerealiseerd zijn versus de 
benchmark van de sector. 
In 2015 is een aanzet gemaakt om te komen tot een 
helder protocol inzake de verhouding tussen kosten 
gerelateerd aan specifiek de fondsenwerving en de 
opbrengsten die dientengevolge zijn geëffectueerd.
T.a.v. de twee reserves zij vermeld dat in de toelichting 
op de Jaarrekening door de Directie sub 3. (Continuïte-
itsreserve) en sub 4 (Bestemmingsreserve) helder is 
geëxpliciteerd welk beleid hieromtrent wordt gevoerd. 
Dit is tussen Directie en Bestuur afgestemd.
Tot slot zij vermeld dat er geen actief beleggingsbeleid 
wordt gevoerd omdat de (beperkte) financiële middel-
en enkel liquide worden gehouden.

7. Activiteiten bestuur 2015
Het bestuur heeft in 2015 vier keer vergaderd, telkens 
in het kantoor van IJM NL in Den Haag.
Uit de vergaderingen van het bestuur kunnen, naast 
voormelde, de volgende activiteiten en gebeurtenissen 

uitgelicht worden:
a. Het Jaarverslag 2014 en het werkplan en de begrot-

ing voor 2016 zijn vastgesteld.
b. Het personeelshandboek, de salarishuishouding 

en de pensioenregeling zijn vastgesteld.
c. Een verdere professionalisering van de vastlegging 

van bestuursstukken en notulen.
d. Het bestuur heeft veelvuldig tijd besteed aan de 

strategie van IJM NL voor 2015 alsook aan de vraag 
welke activiteiten, gelet op de beperkte middelen 
en tijd, prioriteit verdienen. Daarbij heeft centraal 
gestaan dat het goed vastleggen van de interne 
procedures om eenduidig te handelen van groot 
belang  is om de doelen te bereiken.

e. Twee nieuwe bestuursleden zijn toegetreden (Jorik 
Klomp en Fréderique Lalleman en twee bestuurs-
leden zijn afgetreden (Anne-Nicole Hofman- d’Isle 
en Jack lo Monaco). Tevens is er een aspirant bestu-
urslid toegetreden: Mirjam Kollenstaart-Muis.

f. Analyse van kwartaalrapportages met betrekking 
tot behaalde resultaten.

Daarnaast heeft een bestuurslid deel genomen aan de 
Global Payer Gathering in Washington, april 2015.
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INKOMSTEN: € 726.045  
(2014: € 545.278)

UITGAVEN: € 722.258  
(2014: € 523.209)

Jaarrekening 2015
IJM Nederland

Particuliere giften 54% €339.437

Stichtingen 30% €188.580

Kerken 9% €54.424

Bedrijven 4% €26.472

Scholen 3% €16.715

Bij de financiële verantwoording door International 
Justice Mission Nederland staat het nastreven van de 
hoogste normen centraal*. Dit is in lijn met het uit-
gevoerde werk. Wij kijken wederom terug op een posi-
tief financieel jaar waarin wij verder mochten groeien. 
Een financieel hoogtepunt vormt de bijdrage voor het 
veldwerk die met € 410.313 liefst € 110.313 hoger ligt 

dan in 2014, een groei van 37%. Hiervoor zijn wij onze 
donateurs zeer dankbaar. 

*o.a. het voldoen aan de eisen m.b.t. de jaar-  
verslaggeving
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De veldbijdrage
De veldbijdrage heeft zich in de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:

Werkelijke veldbijdrage (in €)
Begrote veldbijdrage (in €)

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

IJM Global
IJM NL is verbonden met de wereldwijde organisatie 
IJM. Voor meer informatie over IJM Global kunt u de 
jaarrekening 2015 bekijken op www.ijm.org/get-to-
know-us/financials. 
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31.12.2015 31.12.2014

Vaste activa (software) 7.151          3.050

Totaal vaste activa          7.151                  3.050

Liquide middelen  66.319 45.874  

Liquide middelen 1 66.319  45.874

      

Debiteuren  38.474 30.743  

Vooruitbetaalde bedragen  22.194 116.270  

Vorderingen en overlopende activa 2 60.668  147.013

      

Totaal vlottende activa   126.987  192.887

      

Totaal activa   134.138  195.937

31.12.2015 31.12.2014

Continuïteitsreserve 3 54.810 45.077  

Bestemmingsreserve 4 25.430 31.376  

Totaal reserves  80.240  76.453

    

Crediteuren  46.398 26.581  

Vooruitontvangen bedragen 7.500 92.903

Totaal kortlopende schulden 5 53.898  119.484

    

Totaal passiva  134.138  195.937

Activa

Passiva

Balans (na resultaatbestemming)
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Werkelijk
2015

Begroot 
2015

Werkelijk 
2014

Baten        

Baten eigen fondsenwerving   625.628  698.200  412.523

Baten uit acties derden 7.718 20.000 31.291

Baten van IJM Global   92.699  76.852  101.464

        

Som der baten 6  726.045  795.052  545.278

        

Lasten        

Veldwerk  410.313 435.000  300.000  

Educatie en mobilisatie  124.350 135.977  86.221  

Besteed aan doelstelling  7 534.663  570.977  386.221

      

Kosten eigen fondsenwerving  8 69.490  90.822  46.947

      

Personeelskosten beheer&admin.  81.227 84.479  62.923  

Overige beheerskosten  36.878 40.091  27.118  

Beheer en administratie  9 118.105  124.570  90.041

      

Som der lasten  722.258  786.369  523.209

      

Resultaat  3.787  8.683  22.069

Resultaatbestemming:

Toevoeging aan continuïteitsreserve 9.733  0 0 

Toevoeging aan bestemmingsreserve (5.946)   8.683 22.069 

Staat van baten en lasten 2015
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Financiële kengetallen

Onderstaand wordt een aantal financiële kengetallen weergegeven dat voor 
fondsenwervende instellingen van belang is. Deze kengetallen zijn in de branche 
gedefinieerd omdat deze voor de donateur van belang zijn om de prestaties van 
de organisatie op financieel gebied te kunnen beoordelen.

Kengetal 2012 2013 2014 2015
Begroting 

2015
Benchmark 

2014 CBF

1. Baten 185.362 399.996 545.278 726.045 795.052

2. Groei baten n.v.t. 115,8% 36,3% 33,2% 45,8% 3,0%

3. 
Bestedingspercentage som 
baten

57,4% 70,5% 70,8% 73,6% 71,8% 86,7%

4. 
Bestedingspercentage som 
lasten

65,7% 72,2% 73,8% 74,0% 72,6% 89,6%

5. 
Kostenpercentage fond-
senwerving

29,5% 19,4% 11,4% 11,1% 13,0% 15,6%

6. 
Kosten beheer en admin-
istratie

16,6% 17.8% 17,2% 16,4% 15,8% 4,0%

7. Liquiditeit 8,39 4,21 1,61 2,36 pm 2,93

8. Solvabiliteit 0,88 0,76 0,39 0,60 pm 0,61

De groei van de baten ligt ver boven de benchmark. Dit 
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging van 
de baten uit eigen fondsenwerving en de aflopende 
bijdrage van IJM Global.
De bestedingspercentages baten en lasten liggen beide 
een stuk onder de benchmark. Voor een jonge, groe-
iende organisatie is deze benchmark een belangrijk 
doel op middellange termijn.
Het kostenpercentage fondsenwerving ligt iets onder 
de benchmark. In een branche waar inkomsten onder 

druk staan dient een grote inspanning te worden 
geleverd om de inkomsten op niveau te houden en te 
verhogen. IJM Nederland heeft fondsenwerving als één 
van de prioriteiten gedefinieerd en zal, zoals elders 
aangegeven, een beperkte uitbreiding in 2016 real-
iseren in de bemensing.
De kosten beheer en administratie liggen boven de 
benchmark. Dit hangt samen met de relatief kleine 
omvang van de jonge organisatie van IJM in Neder-
land.
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Algemene grondslagen 
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn 
650 voor “Richtlijn Fondsenwervende Instellingen” 
van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze 
Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de orga- 
nisatie en besteding van de gelden in relatie tot het 
doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De 
jaarrekening is opgesteld in Euro’s. 

Grondslagen van waardering
Algemene grondslagen van waardering
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en pas-
siva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en over-
lopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en over-
lopende activa en passiva zijn opgenomen tegen de 
geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder 
aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, geba-
seerd op een individuele beoordeling van de vorderin-
gen.
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 projectactivi-
teiten dienen te worden uitgevoerd door de uitvoeren-
de projectpartner.

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

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.

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

Kostentoerekening
Op basis van de door het bestuur goedgekeurde kosten-
verdeling zijn directe en indirecte kosten toegerekend 
aan de doelstelling, eigen fondsenwerving en beheer & 
administratie. 

Grondslagen van waardering en van  
bepaling van het resultaat
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Algemeen
Per balansdatum bezit IJM Nederland uitsluitend software als vaste activa.

1. 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.
Het saldo van de liquide middelen is per jaareinde een stuk hoger dan per ultimo 
2014, met name door nog te betalen veldbijdragen per 31-12-2015.

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

De vorderingen (borg) voor een bedrag van € 5.350 hebben een looptijd langer 
dan een jaar.

Toelichting op de balans per 31 december 2015

2015 2014

Debiteuren

EO-Metterdaad – IJM Bangalore project 10.981 

EO-Metterdaad – IJM Mumbai project 1.500

EO-Metterdaad – IJM Chennai project 5.156

Huur 2.300

Bijdragen deelnemers veldreis 2.284

Collecteopbrengsten 4.613 1.520              

Rente 140 89

Overige toegezegde bijdragen december 21.240 19.394

Totaal 38.474 30.743

Vooruitbetaalde bedragen

IJM US inzake EO-Metterdaad – IJM Bangalore project 109.595

IJM US inzake EO-Metterdaad – IJM Mumbai project 11.250

Borg voor huur pand  5.350 5.350

Overige vooruitbetaalde bedragen 5.594 1.325

Totaal  22.194 116.270

Totaal vorderingen en overlopende activa  60.668 147.013
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3. Continuïteitsreserve
IJM Nederland streeft er naar om structureel een continuïteitsreserve aan te 
houden gelijk aan drie maanden vaste kosten. Bij iets hogere kosten, samenhan-
gend met de in omvang gegroeide organisatie, komt deze reserve ruim € 9.000 
hoger uit. Bij de personeelskosten en personeelsformatie, verderop in deze jaar-
rekening, wordt inzicht gegeven in de opbouw van de organisatie en de doorge-
maakte groei.

4. Bestemmingsreserve  
De bestemmingsreserve is gevormd voor besteding aan programma’s van de veld-
kantoren. Er is in deze gevallen geen sprake van giften met een bepaalde speci-
fieke (landen)bestemming en/of een bijzonder oormerk. 
  
Het verloop van de bestemmingsreserve is als volgt geweest:

  
 
  

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

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Er is op 15 augustus 2013 een huurovereenkomst aangegaan voor de periode van 
vijf jaar. 
De resterende verplichting per 31 december 2015 bedraagt € 53.002, waarvan:
verplichting < 1 jaar:   € 19.025
verplichting 1-5 jaar:  € 33.977

Stand per 1 januari 2015 € 31.376
Vrijval bestemmingsreserve € 5.946
Stand per 31 december 2015 € 25.430

(          )

Stand per 1 januari 2015 € 45.077
Dotatie continuïteitsreserve 9.733

Stand per 31 december 2015 € 54.810

2015 2014

Belasting en sociale lasten - december  5.763 5.196

Crediteuren

Overige bedragen (incl. accountantskosten)  6.167 5.931

Vakantiegeld 7.619 6.139

Vakantiedagen 1.849 878

Totaal reservering vakantiegeld/dagen:  9.468 7.017

Nog te betalen veldbijdragen  25.000 8.437

Vooruitontvangen bedragen

EO-Metterdaad – IJM Mumbai project 7.500

EO-Metterdaad – IJM Bangalore project 92.303

Overige bedragen 0 600

Totaal vooruit ontvangen bedragen  7.500 92.903

Totaal kortlopende schulden  53.898   119.484
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Baten: 2015 2014

Eigen fondsenwerving  625.628  412.523

Acties derden  7.718  31.291

Bijdrage van IJM Global  92.699  101.464

Totaal  726.045  545.278

Toelichting op de staat van baten 
en lasten 2015 

Algemeen
De werkelijke baten uit eigen fondsenwerving zijn in 2015 fors hoger dan in 
de overeenkomstige in 2014. 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. 

Wel zijn de baten over 2015 circa € 70.000 lager dan begroot. Dit komt hoofd- 
zakelijk door lagere baten uit eigen fondsenwerving. In 2016 is dit een van de 
speerpunten.
Ten opzichte van 2014 zijn de baten echter wel met 33% gestegen.

De totale lasten zijn circa € 64.000 lager dan begroot. Dit komt met name door-
dat er minder kosten aan publiciteit en communicatie zijn besteed dan begroot.

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

De baten uit eigen fondsenwerving betreffen donaties en giften. 
De baten uit acties derden betreffen met name diverse Freedom Challenges 
(sponsoracties voor IJM). Deze laatste zijn incidenteel en kunnen per jaar sterk 
fluctueren.

IJM Nederland werd in 2015 gesteund door een investering vanuit IJM Global 
voor € 92.699. Deze specifieke investering in personeelskosten is beschikbaar 
voor partnerkantoren tijdens de opstartjaren om een gezonde en solide basis te 
leggen en een aantal cruciale functies te kunnen bemensen. De bijdrage van IJM 
Global is als gevolg van een gunstige koers een stuk hoger dan begroot.
In 2016 zal dit nog een zeer beperkt bedrag zijn waarna IJM NL geheel afhanke-
lijk zal zijn van de Nederlandse inkomsten.

Lasten
De salariskosten van de personeelsleden worden naar rato toegerekend aan de 
diverse kostencategorieën op basis van de functieomschrijvingen, zie verderop 
in deze jaarrekening.
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7. Besteed aan doelstelling  
In 2015 heeft IJM Nederland € 410.313 kunnen bijdragen aan het veldwerk t.o.v. 
een begroting van € 435.000 respectievelijk een bijdrage van € 300.000 in 2014. 

De besteding aan het veldwerk is als volgt verdeeld:

Naast veldwerk is een van de doelstellingen van IJM NL educatie & mobilisatie. 
Hoe we hier in 2016 vorm aan hebben gegeven kunt u lezen in dit jaarverslag. 

De overheadkosten worden in de opstartfase van IJM NL grotendeels gedekt 
door de genoemde bijdrage van IJM Global. Hierdoor is IJM Nederland in staat 
88% van de opbrengsten uit eigen fondswerving en acties derden aan haar 
doelstellingen te besteden. Het totale bestedingspercentage (totaal besteed aan 
doelstelling / som der baten) voor 2015 is 74% t.o.v. 71% in 2014. Het bestedings- 
percentage lasten (totaal besteed aan doelstelling / som der lasten) voor 2015 is 
74% t.o.v. 74% in 2014. 

8. Kosten eigen fondsenwerving 
IJM Nederland heeft als doelstelling deze kosten zo laag mogelijk te houden en 
zoveel mogelijk gebruik te maken van eigen netwerken voor marketingdoelein-
den. Dit is ook in 2015 succesvol gebleken: het percentage is onveranderd ver 
beneden de CBF-norm. 

Kosten eigen fondsenwerving en acties derden 2015 €   69.490
Baten eigen fondsenwerving en acties derden 2015 € 633.346

Het percentage kosten eigen fondsenwerving:   11% (2014: 11%)
Dit is ruim beneden de grens van het CBF van 25%.

9. Beheer en administratie 
In 2015 heeft IJM Nederland geïnvesteerd in het verder professionaliseren 
van de eigen organisatie door uitbreiding van de contracten van de Manager 
Kerkrelaties en de Manager Externe Relaties (zie hiervoor ook de paragraaf 
‘personeelsformatie’, verderop in deze jaarrekening).  Tevens is er geïnvesteerd 
in een nieuw CRM-systeem.
Desondanks is het percentage kosten beheer en administratie toch 1%-punt 
gedaald.

Kosten beheer en administratie 2015    €  118.105
Totale kosten    €  722.258  
    
Het percentage kosten van beheer en administratie:       16% (2014: 17%) 

Land: 2015 2014

India 403.675 285.377

Filipijnen  6.588 6.000

Ghana  4.412

Thailand  4.211

Cambodja  50

Totaal  410.313  300.000
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Programmakosten Supportkosten Totaal Begroot Totaal

Veldwerk
Educatie & 
Mobilisatie

Eigen  
fondsen- 
werving

Beheer & 
administratie

2015 2015 2014

Besteding in de 
veldkantoren

410.313 0 0 0 410.313 435.000 300.000

Publiciteit en 
communicatie

0 29.514 7.423 0 36.937 72.175 23.037

Personeelskosten 0 77.136 62.067 81.227 220.430 215.702 163.186

Reiskosten 0 17.700 0 273 17.973 24.750 10.356

Huisvestings- 
kosten

0  0 0 16.317 16.317 16.425 9.267

Kantoor en 
overige kosten

0 0 0 20.288 20.288 22.317 17.363

Totale kosten 410.313 124.350 69.490 118.105 722.258 786.369 523.209

Lastenverdeling en toerekening aan de  
doelstelling:

Personeelskosten 2015 2014

Brutoloon  159.635  131.337

Sociale lasten  28.210 22.356

Pensioenlasten  6.273

Reiskostenvergoeding woon-werk  8.179  7.220

Verzuimverzekering  3.139  2.273

Interim-directeur 30.186

Ontvangen WAZO-uitkeringen  (15.192)

Totaal 220.430  163.186

De kostenverdeling van de personeelskosten is als volgt samengesteld in 2015 
(ongewijzigd t.o.v. 2014):

 
Educatie & 
Mobilisatie

Eigen Fond-
senwerving

Beheer &  
Administratie

Directeur 40% 20% 40%

Executive Assistant 20%  80%

Marketing- & Communicatie Manager 50% 50%

Manager Externe Relaties 80% 20%

Manager Kerkrelaties 80% 20%

Financieel Manager  100%
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De personeelskosten zijn gestegen door uitbreiding van de personeelsformatie en door salarisstijgingen in lijn 
met het vastgelegde beoordelingsformat in het personeelshandboek (o.b.v. functioneren en inflatie). Verder is er 
in 2015 in het kader van goed werkgeverschap een verbeterde en adequate pensioenregeling gekomen in plaats 
van een onvolledige pensioenvergoedingssystematiek.

Personeelsformatie
Op 1 januari 2015 bedroeg de beginformatie 3,6 fte (6 medewerkers). Begin 2015 is het contract van de  Manager 
Kerkrelaties met 0,3 fte uitgebreid naar 0,5 fte en is het contract van de Marketing- & Communicatie Manager 
met 0,1 fte teruggebracht tot 0,8 fte. Halverwege 2015 is tevens het contract van de Manager Externe Relaties met 
0,2 fte uitgebreid  naar 0,6 fte. 
Daarmee is de eindformatie van 2015 per 31 december van betaalde werknemers 4,0 fte (6 medewerkers).  
De directeur heeft in 2015 gebruik gemaakt van zwangerschapsverlof en (gedeeltelijk) ouderschapsverlof. 
Gedurende deze periode is er een interim-directeur ingehuurd. 
Naast de betaalde functies is IJM NL zeer dankbaar voor de inzet van een groep van ongeveer 45 enthousiaste 
(onbetaalde) medewerkers die met regelmaat het werk in Nederland ondersteunen met hun tijd, kennis en talen- 
ten.  

Bezoldiging directie
Naam    Caroly Houmes
Functie    Directeur

Dienstverband    
Aard    onbepaald
Uren (voltijd)   40
Parttime percentage  wisselend i.v.m. (gedeeltelijk) ouderschapsverlof: 80, 60 en 0
Periode    geheel 2015

Bezoldiging
Brutosalaris   €31.159 
Vakantiegeld   €  2.493  
Sociale lasten   €  6.204 
Pensioenlasten    €  2.423    
Reiskosten   €     948
Totaal bezoldiging 2015  €43.227

Totaal bezoldiging 2014  €46.044
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Overige gegevens

Resultaatbestemming
Het bestuur heeft besloten om van het positieve resultaat 2015 à € 3.787 een bedrag van 
€ 9.733 toe te voegen aan de continuïteitsreserve en € 5.946 te onttrekken aan de bestemmingsreserve.

Accountantsverklaring
De goedkeurende controleverklaring is opgenomen op pagina 39.
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accountants in 
non-profit

Correspondentie-adres
Postbus 2150  -  2400 CD  -  Alphen aan den Rijn

T 0172-750175  |  www.withaccountants.nl  |  info@withaccountants.nl  |  Twitter: @withaccountants
IBAN: NL71 INGB 0667 8301 62  |  KVK: 28112484

Stichting International Justice Mission 
The Netherlands 
Zoutmanstraat 42/44 
2518 GS  DEN HAAG 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting International Justice Mission 
The Netherlands te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 
2015 (met een balanstotaal van € 134.138) en de staat van baten en lasten over 2015 (met een resultaat 
van € 3.787 positief) met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen 
en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beiden in 
overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Het bestuur is tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. 
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat 
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen 
dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van 
werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de 
jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste 
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van 
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen 
neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de 
jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden 
die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel 
tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle 
omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving door het bestuur en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte 
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Stichting International Justice Mission The Netherlands per 31 december 2015 en van het 
resultaat over 2015 in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. 

Verklaring betreffende andere voorschiften 
Wij melden dat het bestuur- en directieverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met 
de jaarrekening zoals vereist in Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.  

Was getekend, 
Sliedrecht, 26 mei 2016 
WITh accountants B.V. 
P. Alblas RA 
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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 onderdrukking.

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  
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