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‘Eer’ is machtiger dan liefde, menselijkheid, vreedzaamheid, welvaart. ‘Eer’ is groter
dan vriendschap, belangrijker dan alles wat het leven de moeite waard maakt. ‘Eer’
wordt dan synoniem met de dood.

	
  

	
  
Citaat Nelleke Noordervliet, in Trouw, 7 juni 2014

Het was de moord op de 29-jarige Turkse Kezban Vural die de aanleiding vormde voor de oprichting van Stichting
Kezban. Het huwelijk van Kezban werd gekenmerkt door ernstige mishandelingen. Voor een groep vrouwen is dit
aanleiding om in januari 2001 Stichting Kezban in het leven te roepen. Want wat Kezban is overkomen, mag
nooit meer gebeuren. Stichting Kezban strijdt tegen relationeel en eergerelateerd geweld en achterlating.
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Voorwoord
Stichting Kezban heeft in 2013 veel werk kunnen verzetten. Dat is mogelijk gemaakt door de inzet van twee
medewerkers die Stichting Kezban in dienst had via het project kennis behoud en kennis overdracht van Stichting
Palet en provincie Noord Brabant. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om de kerntaak van Stichting Kezban, het
bespreekbaar maken van relationeel geweld bij de allochtone groepen, te intensiveren. Veel voorlichtings- en
trainingsbijeenkomsten zijn georganiseerd in het land voor verschillende doelgroepen waaronder jongeren (via
het project Hallo Kezban). In voor uw liggend jaarverslag kunt u hierover meer lezen.
In het kader van rijksbeleid ‘Geweld in afhankelijkheidsrelaties’ heeft het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid het project ‘Bespreekbaar maken van taboe-onderwerpen’ gestart. De offerte van Stichting
Kezban is door het ministerie gehonoreerd. Binnen dat project gaan we in 2013 en 2014 voorlichters uit
verschillende doelgroepen opleiden. Deze voorlichters gaan in de verschillende regio’s voorlichtingsbijeenkomsten
organiseren waarmee we weer honderden mensen gaan bereiken.
Ik wil namens het bestuur alle vrijwilligers, donateurs en samenwerkingspartners bedanken voor hun bijdrage. In
het bijzonder danken we stichting Palet en het Skanfonds voor hun bijdrage aan de activiteiten van Stichting
Kezban in het algemeen en voor Hallo Kezban in het bijzonder.

Nera Jerkovic,
voorzitter
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Wie zijn wij, wat doen wij
Wie
Stichting Kezban staat voor het voorkomen en bestrijden van relationeel en eergerelateerd geweld en
achterlating. Met name onder allochtonen en in de huiselijke sfeer, maar ook bij andere relaties. Relationeel en
eergerelateerd geweld doet zich voor in de vorm van fysiek, psychisch en seksueel geweld. Stichting Kezban
streeft naar vrijheid van partnerkeuze, het tegengaan van gedwongen huwelijken en van achterlating in het land
van herkomst.
Wat
Dat doet Kezban door voorlichting te geven, hulpverleners en organisaties te adviseren en het overheidsbeleid te
beïnvloeden. En de eerste stap is het bespreekbaar maken van het onderwerp. Want alleen als geweld stevig op
ieders agenda staat, kunnen we er echt iets aan doen. Cruciaal is onze binding met de vrouwen die hulp
vragen/slachtoffers enerzijds en de gemeenten en organisaties die hulp moeten organiseren anderzijds. Wij zijn
een brug tussen slachtoffers, hulpzoekenden en reguliere hulpverleners. De leemten en zwakke punten in de
hulpverlening en het overheidsbeleid stellen wij aan de kaak.
Hoe
In het kader van afbouw van Stichting Palet i.l. is het project Kwaliteit en kennisoverdracht van de provincie
Noord Brabant gestart. Met de provincie en Stichting Palet hebben we een werkplan voor de periode 2012 - 2014
gemaakt, dat past bij onze uitgangspunten. Voor de uitvoering van dit werkplan hebben wij vanaf eind 2011 twee
medewerkers in dienst. Deze medewerkers waren vanuit Palet nauw betrokken bij de werkzaamheden van onze
organisatie. Beiden maakten eerder deel uit van het bestuur van Kezban. Van de provincie ontvangen we
hiervoor een vergoeding.
Behalve deze vergoeding krijgt Kezban geen structurele of exploitatiesubsidie. Wel voeren we projecten uit of
werken we in opdracht van organisaties. Financiering daarvoor komt van donateurs en van opdrachtgevers als
gemeenten, ministeries en instellingen als het Skanfonds. Voor de uitvoering werken vrijwilligers en professionals
samen. Kezban heeft een vrijwilligersbestuur.
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Algemeen
Kezban geeft regelmatig informatie en advies aan organisaties die in de hulpverleningssfeer bezig zijn met
onderwerpen als rechtspositie, achterlating, eergerelateerd geweld en huwelijksdwang, via spreekbeurten en
deelname aan expertmeetings, conferenties en in telefonisch consultaties. Kezban doet dit in samenwerking met
werkgroep Mudawannah. Bijvoorbeeld aan professionele hulpverleners bij steunpunten huiselijk geweld. Zij
hebben dikwijls behoefte aan specifieke informatie, advies of interventie op het gebied van eergerelateerd geweld
en achterlating. Daarnaast geven we interviews en nemen we deel aan onderzoeken, zowel van professionele
organisaties als van scholieren en studenten. Juist onze brugfunctie tussen slachtoffers en hulpzoekenden
enerzijds en reguliere hulpverleners anderzijds maakt Kezban een interessante partner. Uiteraard gaan wij
vanwege de privacy nooit in op verzoeken om namen te leveren voor interviews met slachtoffers.
De activiteiten van Kezban in 2013 hebben in het teken gestaan van het vergroten en versterken van
zelfbeschikking van vrouwen en mannen in het licht van huiselijk en eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en
gedwongen achterlating.
1
2
3
4
5
6

Alliantie voor zelfbeschikking
Project ministerie SZW – bespreekbaar maken van taboeonderwerpen
Conferentie ‘de veiligheid van vrouwen is een zaak van ons allemaal’
Netwerkbijeenkomst van Kezban
Trainingen
Voorlichting aan en onderzoek naar jongeren voor Hallo Kezban

Medewerkers/provincie Noord-Brabant
Sinds 2012 heeft Kezban twee medewerkers in dienst, in het kader van het project kennisbehoud en
kennisoverdracht van stichting Palet en de provincie Noord-Brabant. Dit heeft ons de mogelijkheden gegeven om
een groot aantal activiteiten uit te voeren en deel te nemen aan activiteiten van samenwerkingspartners. Voor
het project bespreekbaar maken van taboe onderwerpen hebben we projectcoördinator aangesteld voor het duur
van het project.
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Activiteiten rond het thema Zelfbeschikking

1.1

Alliantie voor zelfbeschikking

In 2012 is de Alliantie voor zelfbeschikking opgericht. Kezban is een van de initiatiefnemers.
De Alliantie staat voor individuele grondrechten, persoonlijke keuzevrijheid en sociale gelijkheid, in het bijzonder
gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Wie
In de Alliantie zijn verenigd: Stichting Kezban, Vluchteling Organisatie Nederland, Inspraak Orgaan Turken,
Samenwerken Marokkaanse Nederlanders, Femmes for Freedom Stichting Steun Remigranten, Stichting
Werkgroep Mudawannah. De Alliantie wordt ondersteund door tal van maatschappelijke organisaties die het
principe van zelfbeschikkingsrecht onderschrijven.
Wat
Om onderdrukkende praktijken te bestrijden en zelfbeschikking te kunnen bevorderen is een integrale aanpak
een voorwaarde, op lokaal, landelijk, bilateraal en internationaal niveau. Daaraan zijn onlosmakelijk verbonden
thema’s als emancipatie van groepen, de weerbaarheid van individuen, een adequate hulpverlening en een
behoorlijke rechtshandhaving.
Stichting Kezban pleit (ook via de Alliantie) voor een integrale aanpak waarin de vrouwen, mannen en kinderen
die zichzelf vrijvechten uit belemmerende structuren zoals huiselijk en eergerelateerd geweld, de noodzakelijke
erkenning, bescherming en hulp krijgen.
De Alliantie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid
rondom het onderwerp van huwelijksdwang en achterlating in herkomstlanden. In 2013 heeft de Alliantie minister
Ascher geadviseerd over zijn aanpak van huwelijksdwang en achterlating. (Zie Eindrapportage Verkennersgroep:
Versterking aanpak huwelijksdwang en achterlating en de brief van het ministerie aan de tweede kamer van 6
juni 2013; beide zijn te vinden op onze website).
Jaarverslag 2013	
  

	
  

7	
  

	
  
De insteek vanuit Kezban is dat we willen participeren, juist om gezamenlijk te reageren op overheidsbeleid via
strategisch lobbyen, e.d. Verder is onze inzet dat iedere organisatie die zich op dit terrein beweegt moet kunnen
deelnemen aan de alliantie. Als het gaat om samenwerking op projectniveau dan bekijken we het per geval. Op
basis van de meerwaarde van de organisatie, expertise en doelen. Een voorbeeld hiervan is samenwerking bij de
aanbesteding van het ministerie van SZW met de Werkgroep Mudawwanah en SSR
Citaat uit de Introductie van het manifest van Alliantie voor zelfbeschikking.
Huwelijksdwang, gedwongen achterlating en huwelijkse gevangenschap zijn - net als vrouwelijke genitale
verminking, homofobie, mensenhandel, huiselijk en eergerelateerd geweld - schrijnende vormen van geweld en
onderdrukking. Ze vormen een beperking voor mensen om over hun fundamentele rechten en vrijheden te
kunnen beschikken en zijn daarom een grove schending van de mensenrechten, zoals benoemd in VN verdragen
waaronder het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW), het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind
(Kinderrechtenverdrag) en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

Ook in Nederland krijgen kinderen en vrouwen, maar ook homoseksuelen en transgenders, dagelijks te maken
met geweld en onderdrukking. Door een gebrek aan democratisch bewustzijn en door eeuwenoude tradities en
machtsverhoudingen worden genderongelijkheid en afhankelijkheidsrelaties als cultureel erfgoed van generatie
op generatie overgedragen.
Leven in vrijheid is daardoor voor velen eerder een onbereikbare droom dan een geboorterecht. Beleid en aanpak
van bovengenoemde problemen gaan verder dan het strafrecht. Het gaat om fundamentele verandering van
onacceptabel gedrag binnen de normen en waarden van de universele rechten van de mens. Universele
mensenrechtenverdragen vormen de leidraad voor het voorkomen en bestrijden van alle vormen van geweld en
onderdrukking. Het naleven, uitdragen en waar nodig verdedigen van mensenrechten is een zaak van ons
allemaal leiders van gemeenschappen, politiek, maatschappelijke organisaties, bestuurders en burgers zijn allen
verantwoordelijk voor praktijken waar mensenrechten worden geschonden. Ook niets doen maakt medeschuldig.
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1.2

Project ministerie SZW – Bespreekbaar maken van taboeonderwerpen

Een van de acties die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aankondigde in de brief aan de
Tweede Kamer betreft het voorkomen van huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld. Hiervoor heeft
zij een plan van aanpak preventie huwelijksdwang 2012 -2013 vastgesteld. Cruciaal voor preventie is een
mentaliteits- en gedragsverandering in de gemeenschappen waarin het zelfbeschikkingsrecht niet erkend wordt.
Om dit te veranderen faciliteert het kabinet het bespreekbaar maken van onderwerpen als huwelijksdwang,
huwelijkse gevangenschap en achterlating binnen gemeenschappen, bijvoorbeeld door het hiervoor trainen en
opleiden van mensen uit de gemeenschap zelf.
In september 2013 heeft Stichting Kezban van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een
deelopdracht gekregen in het kader van het Project ‘Bespreekbaar maken van taboe-onderwerpen’. Er zijn ook
deelopdrachten aan andere organisaties (opdrachtnemers) toegekend.
Stichting Kezban voert de opdracht uit samen met de Landelijke werkgroep Mudawwanah. Met en voor de
allochtone doelgroepen worden dialoogbijeenkomsten georganiseerd om gevoelige onderwerpen binnen de eigen
gemeenschap bespreekbaar te maken. De gevoelige onderwerpen zijn huwelijksdwang, gedwongen achterlating,
huwelijkse gevangenschap, eergerelateerd geweld en het taboe op (homo)seksualiteit.
Er worden in 2013 en 2014 20 vrijwilligers getraind, verspreid over 5 regio’s, uit de verschillende doelgroepen, en
200 dialoogbijeenkomsten georganiseerd. Zo worden 2400 mensen bereikt uit allochtone doelgroepen verspreid
in het land. Het gaat in deze opdracht om gemeenschappen uit Turkije, Marokko, Irak, Koerden en Afghanistan.
Mede door de landelijke aandacht voor het Project en daaraan gekoppeld de uitwisseling van ervaringen en
methodes wordt een breed draagvlak gecreëerd voor het onderwerp zowel bij de organisaties die een deelproject
toegewezen hebben gekregen, als bij de doelgroepen.
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1.3

Netwerkbijeenkomst van Kezban

Kezban is een zelforganisatie, die werkt zonder subsidie. Om effectief te zijn is het nodig samen te werken met
andere organisaties op dit thema. Door het wegvallen van grote delen van de subsidies merkt Kezban dat het
steeds lastiger wordt om met andere organisaties samen te werken om effectief beleid te kunnen beïnvloeden en
de uitvoering te kunnen borgen.
Om de samenwerking tussen organisaties die actief zijn op het thema huiselijk en eergerelateerd geweld te
versterken heeft Kezban op 27 juni 2013 een netwerkbijeenkomst georganiseerd in Amsterdam.
Dr. Sezgin Cihangir van onze stichting heeft een presentatie gehouden over zelfbeschikking de percepties van eer
en eergerelateerd geweld door jongeren met Turkse, Marokkaanse en Nederlandse achtergrond; hoe zij omgaan
met schending van (familie)eer etc.
De netwerkbijeenkomst heeft twee belangrijke resultaten opgeleverd: de onderlinge samenwerking tussen
organisaties die op dit thema actief zijn is geïntensiveerd en gezamenlijk is de rol en positie binnen het nieuwe
landelijk beleid benoemd.
1.4

Conferentie ‘De veiligheid van vrouwen is een zaak van ons allemaal’

Op 25 november organiseerde Kezban met F. Moradi, voorlichting en training eerwraak
en de OVAA in Eindhoven de conferentie ”De Veiligheid van vrouwen is zaak van ons allemaal”. Nera Jerkovic,
voorzitter van stichting Kezban, was voorzitter van deze conferentie.
Doel van de conferentie was de samenwerking te bevorderen tussen informele netwerken en professionals als het
gaat om het voorkomen, signaleren, verwijzen en oplossen van problemen van huiselijk en eergerelateerd
geweld, achterlating, huwelijksdwang.
60 Vrijwilligers, professionals, beleidsmakers hebben gediscussieerd over de knelpunten en mogelijke
verbeteringen in de samenwerking. De deelnemers waren zeer te spreken over het programma.
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Na het welkomstwoord door M. el Haddad, voorzitter stichting OVAA is een Inleiding door Ibrahim Yerden,
Cultureel antropoloog en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Presentatie over "Geweld, emancipatie
en veiligheid in het gezin" is het Plan van aanpak huwelijksdwang, landelijk beleid toegelicht door Danielle Kretz,
beleidscoördinator bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Titel: ‘Zelfbeschikkingsrecht als
leidende waarde’
Een zeer interessant onderdeel was het getuigenis van twee slachtoffers en een dader. De deelnemers kregen
daarmee inzicht in een dramatische gebeurtenis vanuit de optiek van het slachtoffer en van de dader. Veel van
de deelnemers – allen al jaren actief in het veld – werden voor de eerste keer geconfronteerd met een dader die
verteld over zijn daad: het vermoorden van zijn zus in naam van de eer en onder druk van zijn familie. En het
effect ervan op zijn leven.
Unitmanager Judith Martens, Afdeling Eva opvang voor meiden tussen de 14 - 22 jaar die kampen met aan
eergerelateerde problematiek Titel: ‘Aanpak rond problematiek eerwraak’.
Daarna word discussie met de zaal gevoerd rondom de thema’s:
•
Bespreekbaar maken van taboe onderwerpen
•
Relatie tussen vrijwilligers en professionals
•
Eergerelateerd geweld: signaleren, voorkomen en beschermen.
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2

Andere activiteiten

2.1

Voorlichting en training

	
  
Organisatie
Voorlichting Turkse vrouwen
Amsterdam West (Kolenkit buurt)
Aantal 5 voorlichtingen
Bereik circa 100 vrouwen
Waar
Amsterdam
Voorlichting aan Marokkaans
vrouwen
Aantal 1 voorlichting
Bereik 9 vrouwen en 1 docent
Waar
Amsterdam
Voorlichting bij Vitalis college
voor Mbo-leerlingen in de zorg
Aantal 1 voorlichting
Bereik 15 leerlingen +3 docenten
Waar
Breda

Activiteiten
Vrouwen hebben actuele informatie over eer en huiselijk geweld
gekregen en over bewustwording en eigen kracht. Vrouwen zijn
daar mee gaan oefenen.
Tijdens deze voorlichting zijn 2 begeleiders (voorlichters) on the job
getraind en begeleid.
Op de Mantsveldschool in Amsterdam West voorlichting aan
vrouwen en een docent aan de hand van de film ‘Als ik haar was’.

Met leerlingen en docenten van het Vitalis college in Breda de film
‘Als ik haar was’ gekeken en aansluitend discussie gevoerd over
huiselijk en eergerelateerd geweld. En de rol van de toekomstig
professional bij herkennen en melden.
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Organisatie
Training begeleiders OC-MMEN
Aantal 1 training
Bereik 6 mensen
Waar
Amsterdam

Training voor contactvrouwen
Aantal 1 training
Bereik 6 vrouwen
Waar
Zaandam

Jaarverslag 2013	
  

Activiteiten
Twee dagdelen training voor OC-MMEN, en on the job training voor
de begeleiders.
De begeleiders van ouderkamers van basisscholen zijn getraind.
Doel van de training is het bespreekbaar maken en signaleren van
huiselijk en eergerelateerd geweld. Tweede dagdeel was de
netwerkcoördinator van het steunpunt Huiselijk Geweld
uitgenodigd; tijdens de training gaf zij informatie over het steunpunt
en over verwijzing.
Samen met het steunpunt Huiselijk Geweld en meldpunt
Eergerelateerd geweld werkafspraken gemaakt en projectvoorstel
opgesteld.
Trainingsmateriaal ontwikkeld en afstemmingsgesprekken gevoerd
met steunpunt Huiselijk geweld in Amsterdam voor een goede
overdracht van kennis en informatie.
Training van 2 dagdelen voor contactvrouwen van Stichting Welsaen
in Zaandam: training was gericht op ontwikkeling van vaardigheden
t.b.v. signaleren en verwijzen. Er waren diverse vrouwen van
verschillende nationaliteiten, namelijk vrouwen uit Turkije, Irak en
Sudan. Deelnemers waren in staat taboe onderwerpen aan te
kaarten en waar nodig doorverwijzen.
Vervolg afspraken gemaakt voor on the job training.
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2.2

	
  

Voorlichting van jongeren

Hallo Kezban
We weten dat eergerelateerd geweld en achterlating een taboe-onderwerp is onder jongeren. Het bespreken van
dit onderwerp met jongeren vraagt om een andere aanpak dan bij volwassenen. Uit onderzoek blijkt dat huidige
voorlichtingsfilms bij jongeren niet aansluiten.
Daarom is Kezban al in 2009 voor jongeren, met name jonge meiden en vrouwen, de interactieve website ‘Hallo
Kezban’ gestart. In 2012 zijn met jongeren uit de doelgroep zelf zijn 2 korte filmpjes gemaakt: ‘Gul’, een over
het eergerelateerd geweld en’ over sociale controle. Deze films worden vanaf 2012 gebruikt in voorlichtingen en
workshops op scholen. De filmpjes zijn niet geschikt om los in de markt te zetten. Ze zijn gemaakt met een
bijdrage van het Skanfonds.
Deze vernieuwende aanpak hebben we in 2013 voortgezet. We hebben op 9 klassen van MBO voorlichting
gegeven en de filmpjes getoond en besproken. Hiermee hebben we 172 leerlingen bereikt.
De website HalloKezban maakt onderdeel uit van de campagne van het ministerie van VWS tegen huwelijk en
achterlating van jongeren in het land van herkomst. Daarnaast worden een aantal jongeren getraind om
voorlichting te geven aan de jongeren.
Met een aantal jongeren is de website geschikt gemaakt voor de doelgroep. Daarnaast heeft Kezban een spel
ontwikkeld als instrument voor de discussies met jongeren over de eisen aan de website Hallo Kezban. Met een
enquête die via internet is uitgezet hierover hebben 52 jongeren bijgedragen aan het verbeteren van de website.
Dit spel is ingezet in de workshop. Er zijn 7 workshops georganiseerd met in totaal 56 deelnemers. Er is een
Facebook pagina gemaakt, die inmiddels 66 vrienden heeft bereikt.
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Samenwerking met Movisie is gezocht om gezamenlijk de website van Hallo Kezban in te zetten voor informatie
en voorlichting van jongeren. Movisie zal gebruik maken van website, film en ontwikkeld materiaal tbv het project
PowerGirls.
De workshops zijn gehouden bij 2 ROC’s:
Organisatie
ROC Tilburg

ROC Eindhoven

Activiteiten
Twee workshops gegeven aan leerlingen van zorg en welzijn over het thema
eergerelateerd geweld en het belang van signalering en verwijzen.
Er waren in totaal 41 leerlingen en 2 docenten.
7 workshops gegeven aan leerling van verschillend klassen in zorg, welzijn en
administratie over het thema eergerelateerd geweld en het belang van signalering en
verwijzen.
Er waren in totaal 131 leerlingen en 8 docenten.

	
  
	
  

Kezban heeft een cursuspakket en voorlichting ontwikkeld met en voor jongeren.
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2.3

Verspreiden en delen van kennis en ervaring

Activiteiten
Samenwerking met
Servicepunt
Emancipatie (SPE)
Amsterdam

Gemeente Zaandam
Gemeente Amsterdam
Ministerie Sociale
Zaken en
Werkgelegenheid
Universiteit Tilburg

Universiteit Maastricht

Resultaten
Deelgenomen aan de netwerkbijeenkomst van SPE Amsterdam over het thema
zelfbeschikking.
Projectvoorstel ontwikkeld voor kennis overdracht en deskundigheidsbevordering over
signaleren en verwijzing. Het projectvoorstel is aangenomen door stadsdeel
Amsterdam West en wordt dit na jaar uitgevoerd in Amsterdam West samen met het
‘Blue netwerk’ van ABC (Welzijnsorganisatie).
Met de gemeente Zaandam, ambtenaar preventie hg en participatie/Wmo-raad,
gesproken en hen geadviseerd over hun beleid van huiselijk en eergerelateerd beleid.
In stadsdeel Amsterdam de preventiemedewerkster Huiselijk Geweld geadviseerd over
toekomst beleid van huiselijk en eergerelateerd geweld.
Meegewerkt aan organiseren van netwerk dag van ministere van sociale zeken met als
thema gedwongen huwelijken, eergerelateerd geweld en achterlating en deelgenomen
aan netwerkdag workshop verzorgd over jongeren en hun beleving over deze thema’s.
Deelgenomen aan twee focusgroepen van de universiteit van Tilburg:
- één over seksualiteit Turkse jongeren
- één over seksualiteit Marokkaanse jongeren.
Afgesproken is verder samen te werken rondom dit onderzoek; presentatie ervan is dit
najaar.
Kezban neemt deel onderzoek van de universiteit van Maastricht naar huwelijkse
gevangenschap. Eind juni 2013 is bekend geworden dat de subsidieaanvraag door
NWO is gehonoreerd. De uitvoering van het onderzoek start daadwerkelijk na de
zomervakantie. Onderzoek duurt 4 jaar.
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Activiteiten
Interreligieus platform
in Den Helder
GroenLinks
Fem netwerk

GroenLinks
Amsterdam
Commissie SZW
Tweede Kamer
Steunpunten Huiselijk
Geweld en meldpunten Eergerelateerd
geweld
Overig: contact met
hulpvragers

Resultaten
Inleiding gehouden over achterlating en huwelijksdwang en het belang van samenwerking met zelforganisaties; 20 leden van een interreligieus platform bij CBV in Den
Helder
Op een netwerkbijeenkomst van het femnetwerk van Groen Links een inleiding
gehouden over het thema ‘invloed van broers op zussen over eer en eerzaken’.
Discussie bijgewoond en adviezen gegeven. 15 deelneemster van Groen Links
achterban aanwezig. We hebben afspraken gemaakt over een vervolgbijeenkomst over
het thema seksualiteit.
In het kader van de Alliantie voor zelfbeschikking advies gegeven aan de
gemeenteraad lid GroenLinks en portefeuillehouder van de gemeente Amsterdam.
In het kader van de Alliantie voor zelfbeschikking is in meerdere bijeenkomsten advies
gegeven, schriftelijk en mondeling, aan de interdepartementale verkenningsgroep over
huwelijksdwang en achterlating.
Advies over het bereiken van doelgroepen aan deze organisaties in Amsterdam,
Zaandam en in de regio West Brabant

Diverse hulpvragen; de onderwerpen hadden betrekking op
- Plaatsing in opvanghuis Leeuwarden ivm Eergerelateerd geweldVerwijzing naar SHG Rotterdam
- Achterlating, advies in overleg met opvanghuis Amsterdam
- Wordt met uitzetting bedreigd, advies in overleg met opvanghuis UtrechtAchterlating, advies en overleg met SGH West-Brabant.
- Advies en verwijzen naar advocaat i.v.m. echtgescheiden procedure Mudawwanah

Voor 20 GGD artsen en zorgverleners workshop verzorgd over jongeren kinderen over eergerelateerd geweld.
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2.4

Samenwerkingen en adviezen

Kezban heeft in 2013 de volgende adviezen uitgebracht:
-

Het adviseren van min. SZW rondom mentaliteitsveranderingen bij eigen gemeenschappen.
Het schriftelijk en mondeling adviseren van de interdepartementale verkenningsgroep over integrale
aanpak huwelijksdwang en achterlating van jongeren in herkomstlanden.

Kezban werkt samen met:
-

Alliantie voor zelfbeschikking (initiatiefnemer)
Mudawwanah
F. Moradi, voorlichting en training eerwraak
Universiteit van Maastricht
Movisie
Stadsdeel West, Amsterdam
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3

De financiën van Stichting Kezban

Financieel
In het kader van de afbouw van Stichting Palet jl. ontvingen wij van de provincie Noord Brabant net als in 2012,
ook in 2013 weer een vergoeding voor de twee medewerksters die bij ons in dienst zijn vanaf 1 januari 2012.
Daarvoor hebben wij aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Als wij ook de komende tijd aan de gestelde
voorwaarden tegemoet komen, ontvangen wij deze bijdragen tot 1 juli 2014. Daarna stopt deze vorm van
subsidie.
Bovenop de vergoeding voor de enkele personeelskosten zit in bovengenoemde bijdrage ook een vergoeding
voor overhead. Omdat Stichting Kezban relatief weinig overheadkosten maakt, zijn wij in staat geweest om
enkele eigen projecten te bekostigen.
Behalve deze vergoeding krijgt Stichting Kezban geen structurele of exploitatiesubsidie. Wel voeren we projecten
uit of werken we in opdracht van organisaties. Financiering daarvoor komt van opdrachtgevers als gemeenten,
ministeries en instellingen. In 2013 hebben wij subsidie ontvangen van het Skanfonds, van het Ministerie van
SZW en van de gemeente Amsterdam.
Er zijn ook andere beperkte inkomsten uit de vergoeding voor de dvd’s.
Wij prijzen ons gelukkig met onze trouwe donateurs. Aan donaties en giften hebben wij in 2013 een bedrag van
€ 725,- ontvangen.
De stichting heeft in 2013 weer een positief resultaat behaald van € 12.543,-. De kantoorkosten zijn enorm
afgenomen, omdat wij de kantoorruimte wegens zeer beperkt gebruik hebben opgezegd en in de plaats daarvan
een opslagruimte hebben gehuurd, maar de algemene kosten zijn behoorlijk toegenomen, waaronder de kosten
voor drukwerk en de vergoeding voor vrijwilligers. De overige verschillen zijn maar klein t.o.v. vorig jaar.
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Wel is de “buffer” in stand gebleven om ingeval van ontbrekende of sterk teruglopende inkomsten, de
werkzaamheden van de stichting één jaar financieel te kunnen overbruggen.
Het stichtingsvermogen is van € 38.978,- met het behaalde resultaat toegenomen tot € 51.521,-.
Het promotieproject voor de website www.hallokezban.nl waarvoor wij in 2012 de tweede tranche van de
subsidie van het Skanfonds ontvingen is eind 2013 afgerond.
In 2011 is samen met verschillende Europese partners en een Turkse partner gestart met het Europese project
Samen sterk tegen schadelijke traditionele praktijken. In 2011 werd daarvoor zeventig procent van de
toegezegde subsidie ontvangen. De rest ontvingen wij na voltooiing van het project in 2013.
In 2013 hebben wij een deelopdracht m.b.t. het bespreekbaar maken van Taboe-onderwerpen van het ministerie
van SZW toegewezen gekregen. Daarvoor is een bedrag van € 56.690 vooruit ontvangen.
Vooruitzichten
In 2014 worden met ingang van 1 juli de arbeidscontracten met beide medewerksters beëindigd. Dat betekent
voor de jaarrekening 2014 minder groei van het eigen vermogen en mogelijk zelfs een teruglopend resultaat als
besloten wordt noodzakelijke projecten zelf te financieren. Wij verwachten in heel 2014 vooralsnog geen
financiële problemen.
De verdere financiële toekomst blijft nog wel een punt van zorg. Het kabinetsbeleid is gericht op het verstrekken
van opdrachten aan samenwerkingsverbanden en aan grotere spelers op de “markt”. Verdere bezuinigingen
worden niet uitgesloten. Daarnaast worden taken op het gebied van zorg en welzijn overgeheveld van de
rijksoverheid naar gemeenten. Dat kan niet anders dan effect hebben op landelijk werkende organisaties als
Stichting Kezban.
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Keurmerken
Keurmerken voor goede doelen zijn uitstekend om via screening donateurs inzicht te geven in het financiële
reilen en zeilen, in de financiële transparantie.
Stichting Kezban wil volledig transparant zijn naar haar donateurs en naar haar overige geldverstrekkers. Toch
vragen wij geen keurmerk aan. Dat komt omdat een solide keurmerk aanvragen veel geld kost. Dat geld willen
en kunnen wij daarvoor niet opbrengen.
Op inhoudelijke gronden zouden wij overigens zeer waarschijnlijk wel een keurmerk kunnen krijgen: Stichting
Kezban heeft te weinig eigen middelen om te beleggen, daarom zijn er geen risicovolle beleggingen. Wel wordt
door zorgvuldig beheer rente verkregen op spaarrekeningen. De bestuursleden ontvangen een vergoeding voor
de gemaakte onkosten. Ook wordt gewerkt volgens beleidsplannen en begrotingen. Wij hopen dat onze
donateurs begrip voor het ontbreken van een keurmerk hebben.
ANBI
Stichting Kezban is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Dat betekent dat donaties en giften voor de schenker fiscaal aftrekbaar zijn.
Om het vertrouwen in goede doelen te bevorderen heeft de belastingdienst extra voorwaarden aan ANBI’s
gesteld. Met ingang van 2014 zijn alle ANBI’s verplicht diverse gegevens op de internetsite te plaatsen. Stichting
Kezban voldoet daaraan.
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Financieel Jaarverslag 2013
Op de volgende pagina’s staat een opstelling van de balans per 31 december 2013 en de Staat van Baten en
Lasten over 2013.
Op 16 juni 2013 zijn het accountantsverslag en de samenstellingsverklaring uitgebracht conform de in Nederland
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
Een volledig exemplaar van de jaarrekening ligt ter inzage bij het bestuur van Stichting Kezban. Op verzoek kan
een exemplaar van de jaarrekening worden toegestuurd.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2013
31 december 2013

€

€

31 december 2012

€

€

Activa
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen
Overlopende activa

22.290
467
______

Liquide middelen
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23.569
452
_______
22.757

24.021

108.851

54.170

______
131.608
=====

_____
78.191
=====
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BALANS PER 31 DECEMBER 2013
31 december 2013

31 december 2012

€

€

€

€

Passiva
EIGEN VERMOGEN
Stichtingsvermogen

51.521

38.978

KORTLOPENDE SCHULDEN
Belastingen en premies sociale
Verzekeringen

18.037

19.004

Overige schulden
(toekomstige projectkosten)

61.833

10.000

10.217
______

10.209
______

Overlopende passiva
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80.087
______

39.213
______

131.608
=====

78.191
=====
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WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2013
2013
€
Netto-omzet
Overige bedrijfsopbrengsten
(donaties, giften, enz.)

€

€

5.305

18.421
6.893

_____
26.223

_______
25.314

2.160
2.463
9.996
______

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
(rente en kosten)
Resultaat
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€

20.918

Brutomarge
Kantoorkosten
Presentatiekosten
Algemene kosten

2012

	
  

5.255
1.547
4.196
______
14.619
______
11.604

10.998
______
14.316

939
______
12.543
======

802
______
15.118
======
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Bijlage 1 Doelstelling Stichting Kezban
Oprichting
Stichting Kezban is opgericht op 10 januari 2001 na de dood van Kezban Vural die voor de ogen van haar
kinderen door haar ex-man werd doodgeschoten. Een aantal vrouwen namen toen actie onder het motto: ‘DIT
NOOIT MEER’.
Formele doelstelling
Het doel van Stichting Kezban staat in artikel 2 van de statuten. De statuten zijn sinds de oprichting niet
gewijzigd. Artikel 2 luidt als volgt:
1

De stichting heeft als doel:
het voorkómen en bestrijden van relationeel geweld in huiselijke kring in zijn algemeenheid en specifiek onder
de allochtone bevolking, zowel in Nederland als daarbuiten.

2

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- ondersteuning en begeleiding van slachtoffers
- in kaart brengen van bestaande instellingen, in verband met doorverwijzing
- training van consulenten, die potentiële slachtoffers kunnen benaderen
- advisering
- het ontwikkelen van netwerken
- voorlichting door publicaties, video, film
- verzamelen van gegevens, cijfermateriaal
- versterken van kennis en het zelfbewustzijn van allochtone vrouwen, en
- samenwerking met bestaande instellingen werkzaam op dit gebied.

3

De stichting beoogt niet het maken van winst.
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Bijlage 2 Gegevens
Stichting Kezban
Postbus 198
5000 AD TILBURG
info@stichtingkezban.nl
www.stichtingkezban.nl
06 – 12 50 79 96

Bankrek.nr. NL37INGB0006215405
KvK dossiernr. 34150064
ANBI sinds 2008

Bestuur
Mw. Nera Jerkovic, voorzitter
Mw. Louwra de Groot, penningmeester
Mw. Mieke Maas, secretaris
Dhr. Sezgin Cihangir, bestuurslid
Medewerkers
Mw. Latifa Lazaar
Mw. Saniye Tezcan
Specifieke website voor jongeren over eer en relaties: www.hallokezban.nl
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