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Het recht met rust
gelaten te worden, is het
begin van vrijheid

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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2011, het jaar waarop onderwerpen als eergerelateerd en huiselijk
geweld en achterlating weer op de politieke agenda staan, mede dank zij
Kezban. Signalen vanuit de doelgroepen vanuit voorlichtingsbijeenkomsten, contacten met de doelgroepen en de organisaties die de doelgroep
bijstaan, hebben wij meegenomen in onze overleggen met gemeenten
en ministeries. Belangrijkste signalen zijn dat veel vrouwen nog steeds
niet goed de weg naar hulpverlening en opvang vinden. Ook het contact tussen hulpvrager en hulpverlener verloopt vaak moeizaam, het
cultuurspecifieke aspecten worden onvoldoende opgepakt. Bovendien
ervaren de vrouwen te veel procedures die de toegang belemmeren.
Ook heeft Kezban kunnen bijdragen aan een plan van aanpak met het
ministerie van Binnenlandse Zaken op het terrein van huwelijksdwang
en achterlating, dat in 2012 zal worden gepresenteerd.
2011, als evenals de afgelopen jaren, stond in het teken van bezuinigingen. Veel organisaties met wie Kezban samenwerkt moeten het doen
met minder geld. Dit geldt ook voor zelforganisaties. Gevolg hiervan is
dat implementaties van goede projecten zoals ‘Aan de goede kant van de
eer’, zijn onder druk komen te staan. Ook hebben wij ervaren dat de uitvoering en borging van gemaakte afspraken en vervolgacties, als gevolg
van bezuinigingen, onmogelijk wordt gemaakt.
2011, het jaar waarop de subsidie van stichting Palet, provinciale steunorganisatie in Noord Brabant, werd afgebouwd. Palet koos ervoor om
met het project Kwaliteit en Kennis de opgebouwde kennis en ervaring
over te dragen aan organisaties die op de verschillende terreinen actief
waren. Kezban had al jaren een vruchtbare samenwerking met Palet.
De samenwerking heeft geleid tot belangrijke projecten en resultaten
zoals werkgroep Mudawwanah, methodiek ontwikkeling ed. Gelukkig
gaat deze kennis niet verloren! Er is een mogelijkheid gecreëerd om
deze kennis over te dragen. Zo zetten twee medewerkers van Palet die

verbonden waren aan de werkzaamheden van Kezban hun werk voort in
dienst van Kezban, vanaf eind 2011. Kezban krijgt daarvoor vergoeding
van de provincie Noord Brabant.
Het jaarverslag laat zien dat Kezban op het terrein van eergerelateerd
geweld en achterlating een groot draagvlak heeft in de samenleving,
veel vrouwen in de doelgroep met haar activiteiten bereikt en de verbinding weet te leggen tussen reguliere hulpverleningsorganisaties, vrouwen en vrijwilligers.
2011 is mijn laatste jaar als voorzitter. Vanaf 1 januari 2012 ben ik een
van de twee medewerkers van stichting Kezban. Vandaar dat het voorzitterschap in november is overgedragen aan Nera Jerkovic, de huidige
vice-voorzitter.
Dank aan
Namens het bestuur bedank ik allen die in 2011 hebben meegewerkt
aan het werk van Stichting Kezban. Zoals de donateurs, vrijwilligers,
ambassadeurs en sponsorende maatschappelijke organisaties: zij
vormen mede het maatschappelijk draagvlak van onze stichting. Ook de
financiers van projecten en activiteiten, zoals ministeries en Skanfonds.
Alleen met deze hulp is het mogelijk zoveel te doen ter voorkoming en
bestrijding van relationeel en eergerelateerd geweld.

Latifa Lazaar
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 allochtone
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
Kezban is een vrijwilligersorganisatie, die landelijk werkt. De keuze
voor een vrijwilligersorganisatie heeft te maken met onze behoefte om
geheel zelf te bepalen welke onderwerpen we aan de orde stellen en
waar we aandacht aan willen besteden. Kezban krijgt 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 en ZonMW. Voor de uitvoering werken vrijwilligers en professionals samen. Kezban heeft een vrijwilligersbestuur.
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In het kader van het project Kwaliteit en kennisoverdracht van de provincie Noord Brabant heeft Kezban vanaf eind 2011 twee medewerkers in
dienst. Van de provincie ontvangen we hiervoor een vergoeding.

1 Algemeen
Kezban geeft regelmatig informatie en advies aan andere organisaties,
via spreekbeurten en deelname aan expertmeetings. 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, 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
nooit in op verzoeken om namen te leveren voor interviews met slachtoffers.
Voor jongeren, met name jonge meiden en vrouwen, is Kezban in 2009
de interactieve website ‘Hallo Kezban’ gestart. De vragen en reacties
die we krijgen hebben geleid tot een aparte voorlichtingsaanpak voor
jongeren.
In 2011 is Kezban benaderd door stichting Palet om twee van hun medewerkers over te nemen in het kader van hun traject Kennisbehoud en
Kennisoverdracht bestrijding traditioneel schadelijke praktijken. Deze
twee adviseurs werkten vanuit Palet al samen met activiteiten Kezban.
De gesprekken zijn positief verlopen en per 1 januari 2012 heeft Kezban
voor een periode van 2,5 jaar de twee adviseurs in dienst genomen.

2 Activiteiten
A Voorlichting
Algemeen
Het taboe rondom eergerelateerd en huiselijk geweld moet worden
doorbroken. Het bespreekbaar maken is dan ook een belangrijk speerpunt. Juist en zorgvuldige voorlichting is daarbij van het allergrootste
belang.
Voorlichting gebeurt op verzoek. Ter ondersteuning hebben we voorlichtingsfilms beschikbaar, sommige zelf gemaakt zoals ‘Als ik haar was….’.
In 2011 heeft stichting Kezban de volgende voorlichtingen gegeven en
resultaten bereikt.
De voorlichtingen zijn meestal voor vrouwen; steeds meer krijgt Kezban
ook verzoeken van mannen die over het thema een voorlichtingsbijeenkomst voor mannen willen organiseren. In de voorlichting krijgen
de deelnemers informatie over ‘eergerelateerd en huiselijk geweld en
achterlating’. Daarnaast is een belangrijk onderdeel het met elkaar discussiëren over het onderwerp. De werving van de deelnemers verloopt
via hun professionele begeleiders (die ook wel steunmannen of steunvrouwen worden genoemd).
Stadsdeel Amsterdam West
Voorlichting aan in totaal 150 – 200 vrouwen uit de doelgroep. Het aantal
deelnemers varieerde per bijeenkomst tussen de 15 en de 50 vrouwen.
Ook hebben wij voorlichtingen gegeven aan een aantal mannengroepen
in Amsterdam West.
Stadsdeel Amsterdam de Pijp
Voorlichting aan grote groep mannen (circa 45) in moskee in Amsterdam, de Pijp.

Stadsdeel Amsterdam Centrum
Kezban heeft voorlichting gegeven aan 3 Turkse vrouwengroeperingen
over huiselijk- en eergerelateerd geweld. In deze voorlichtingen hebben
de film ‘ Als ik haar was’ ingezet. Deze film die we in 2004 gemaakt is
nog steeds actueel.
Aan de goede kant van de eer
In het kader van de landelijke project ‘Aan de goede kant van de eer’
heeft Kezban voorlichting gegeven aan de verschillende groepen.
Bergen op Zoom
Beverwijk
Nijmegen

Voorlichting aan 40 mannen/vrouwen
Voorlichting aan 40 mannen/vrouwen
Voorlichting aan 15 mannen/vrouwen

B Trainingen
Algemeen
Kezban heeft direct en indirect contact met slachtoffers. Daardoor hebben wij een goed beeld van specifieke problemen die (allochtone) slachtoffers ondervinden. Hierdoor zijn wij in staat om het beleid van overheid
en instellingen te beïnvloeden via projecten en opdrachten die wij voor
hen uitvoeren.
In 2011 heeft stichting Kezban de volgende trainingen gegeven en resultaten bereikt.
Training aan begeleiders in Stadsdeel Amsterdam West
In de afgelopen jaren heeft stichting Kezban de relaties met begeleiders
van vrouwen die te maken hebben met dit onderwerp opgebouwd. Deze
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begeleiders hebben wij getraind in het bespreekbaar maken van deze
problematiek en om dit onderwerp op de agenda van hun achterban te
zetten. Zij zorgen voor draagvlak. De training omvatte 4 dagdelen voor
de Turkse begeleiders en 3 dagdelen voor Marokkaanse begeleiders.
Naast het resultaat voor de vrouwen zelf hebben deze bijeenkomsten tot
effect gehad dat het onderwerp ‘eergerelateerd en huiselijk geweld en
achterlating’ op de agenda is gezet in Amsterdam West. Ook is er duidelijk een behoefte gecreëerd aan en een mogelijkheid is geboden in het
bespreekbaar maken van taboe-onderwerpen. Een aantal deelnemers
hebben in het openbaar over hun eigen geweldservaring kunnen praten.

C Advies/ beleidsbeïnvloeding en projecten
Algemeen
Kezban heeft direct en indirect contact met slachtoffers. Daardoor hebben wij een goed beeld van specifieke problemen die (allochtone) slachtoffers ondervinden. Hierdoor zijn wij in staat om overheidsorganisaties
de informeren en adviseren over de consequenties van hun beleid en
ook over de behoeften en beleidsafspraken van slachtoffers.
In 2011 heeft stichting Kezban de volgende projecten en adviestrajecten
uitgevoerd en resultaten bereikt.
Vliegende brigade cq Flying teams Daphne 3
Dit is een internationaal project waarin Nederland samenwerkt met
Cyprus, Duitsland, Turkije en Zweden. Het project is gericht op het
inventariseren en uitwisselen van effectieve aanpakken en instrumenten
voor het bespreekbaar maken van eergerelateerd en huiselijk geweld
en achterlating. Met teams, samengesteld uit deelnemers uit de ver-
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schillende landen, zorgt het project de goede praktijkvoorbeelden uit de
verschillende landen uit te wisselen en elders te realiseren.
In 2010 is een begin gemaakt met het project dat in 2011 met uitvoering
is gestart. Samen met Movisie en Welsaen heeft Kezban een onderzoek
gedaan naar de best practices in Nederland. Deze onderzoek is voorgelegd aan een landelijke klankbordgroep. De 10 best practices zijn kort
beschreven en gebundeld in een toolkit. (dat geldt voor alle deelnemende landen) De teams in Zweden, Duitsland, Cyprus en Turkije hebben
hetzelfde gedaan. De 5 allerbeste zijn uitgekozen en in boekvorm uitgebracht. Stichting Kezban heeft de partnerschap opgezet met Turkije
en daar ook een onderzoek opgezet en uitgevoerd. Kezban heeft ook de
internationale conferentie georganiseerd, die in Turkije werd gehouden.
Het project Achterlating en gedwongen huwelijken (werkgroep Mudawwana) is vanuit Nederland voorgedragen en geaccepteerd als best
practice.
Inmiddels is een van de trekkers van het Flying Team medewerker van
Kezban. Zij bezoekt de andere landen, volgt de andere goede praktijken
en presenteert de Nederlandse praktijk in andere landen. Het project
loopt nog tot eind 2012.
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 heeft
Kezban met jongeren uit de doelgroep zelf, 2 korte filmpjes gemaakt.
Deze films kunnen vanaf 2012 worden gebruikt in voorlichtingen en
workshops op scholen.

Op de website www.hallokezban.nl is het mogelijk vragen te stellen. De
beantwoording van deze vragen gebeurt door vrijwilligers, die door Kezban hiervoor zijn getraind. Per week wordt gemiddeld de website door
90 personen bezocht.
Gemeente Eindhoven
In opdracht van de gemeente heeft Kezban een inventarisaties gemaakt
van de aard en wijze van samenwerking tussen zelforganisaties en
reguliere voorzieningen in het kader van aanpak eergerelateerd geweld.
Kezban is gevraagd omdat wij
een neutrale partner zijn die zowel de zelforganisaties kennen
en door zelforganisaties worden vertrouwd worden
bekend zijn met de professionele voorzieningen
een brug weet te slaan tussen die zelforganisaties en professionele voorzieningen.

Onze aanbevelingen zijn dat organisaties
- elkaar meer moeten opzoeken om de vrouwen goed te kunnen bereiken en verwijzen
- de kennis en kunde van de zelforganisaties en vrijwilligers beter kunnen inzetten bij de bestrijding van gerelateerd geweld
- professionals zich beter moeten scholen, waarbij ze gebruik kunnen
maken van kennis en deskundigheid van de doelgroep.
Kezban heeft in een presentatie aan gemeente en organisaties aangegeven wat Kezban hierin kan betekenen.

D Product en productontwikkeling
Algemeen
Kezban heeft direct en indirect contact met slachtoffers. Daardoor
hebben wij een goed beeld van specifieke problemen die (allochtone)
slachtoffers ondervinden. Hierdoor zijn wij in staat om het beleid van
(overheids)organisaties te beïnvloeden.
In 2011 heeft stichting Kezban de volgende producten ontwikkeld.
Voorlichtingspakket voor jongeren over eergerelateerd geweld
en achterlating. Het pakket bestaat uit een website (www.hallokezban.
nl), workshops en korte voorlichtingsfimpjes. In 2011 heeft Kezban een
aanzet gemaakt voor het ontwikkelen van de filmpjes. De filmpjes worden in 2012 opgeleverd.
Aan de goede kant van de eer: methodiek ontwikkeling en voorlichting. Dit is een handleiding voor zelforganisaties om taboe-onderwerpen te bespreken.

3 Samenwerking
Algemeen
Via samenwerking kan Kezban meer realiseren dan alleen. Vandaar dat
Kezban al jaren investeert in samenwerking met andere organisaties,
zoals Movisie en Welsaen, Equality, SSR.
Kezban heeft in 2011 met andere organisaties gewerkt aan:
Conferentie Vrouwenrechten en Geweld op 11 maart 2011
Samen met HTIB heeft Kezban deze conferentie voorbereid. Ervaringen
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met andere (migranten)organisaties in Nederland en andere delen van
Europa zijn uitgewisseld. Rol van Kezban was het geven van een inleiding over de activiteiten van Kezban en het mee-organiseren van de
conferentie.
De conferentie heeft geleid tot een inventarisatie en het delen van
ontwikkelde ervaringen, beleidsmaatregelen en methodieken; deze te
verfijnen en te gebruiken voor verdere beleidsontwikkelingen. Ook zijn
maatregelen voor mentaliteitsverandering, het beleid van internationale
organisaties en het belang van het ontwikkelen van communicatie en
conflictoplossend vermogen uitgewisseld.
Werkgroep Mudawwana
Werkgroep Mudawwana is een werkgroep van SSR, Kezban en Palet.
Doel van de werkgroep is voorlichting te geven over het Marokkaans, ,
Turks en Nederlands familierecht, rechtspositie en achterlating. Deze
voorlichtingen werden gegeven aan de Marokkanen, Berbers, Turken en
Koerden. In 2011 heeft de werkgroep de volgende activiteiten uitgevoerd.
Kezban heeft voor de werkgroep de volgende voorlichtingen en trainingen verzorgd:
Voorlichtingsbijeenkomsten
- 8 juli 2011 is een studiedag georganiseerd met als doel deskundigheidsbevordering, intervisie en verdere verdieping op het thema. De
bijeenkomst was bedoeld voor advocaten, juristen en voorlichters. De
bijeenkomst is afgesloten met een certificaatuitreiking aan de voorlichters.
- door Kezban opgeleide voorlichters hebben in de periode oktober
2010 tot maart 2012 ruim 280 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over de rechtspositie van migrantenvrouwen, - mannen en
–kinderen en het bevorderen van emancipatie, participatie en verster-
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ken van eigen kracht. Hiermee zijn 1300 mensen bereikt. Voorlichtingen lopen in het hele land nog door.
Trainingen
- 126 voorlichters (vrijwilliger en professionals) getraind (Turkse, Koerdische, Marokkaanse en Berberse mannen, vrouwen en jongeren. De
deelnemers waren al bekend met het geven van voorlichting aan de
doelgroep op verschillende terreinen maar moeten worden getraind
in het geven van voorlichting over familierecht, ken jouw rechten
(boekje dat de werkgroep Mudawwana in 2010 heeft gemaakt, eerst
in het Marokkaans en later in het Turks), achterlating en partnerkeuze. De voorlichters zijn na de training in staat zelfstandig voorlichting
te geven in eigen taal waarbij taboes, thema’s en sociaal juridische
vraagstukken bespreekbaar te maken.
Deskundigheidsbevordering ‘Ken uw rechten’
In samenwerking met provinciale en lokale organisaties zijn in iedere
provincie werkconferenties georganiseerd voor professionals, zelforganisaties en vrijwilligers. Aanwezig waren professionals en vrijwilligers
uit diverse sectoren van zorg en welzijn, hulpverlening, veiligheid, onderwijs, sociale en juridische dienstverlening, zelforganisaties, e.d. Alle
aanwezigen hadden te maken met volwassenen of jongeren met een
Marokkaanse of Turkse achtergrond. In totaal zijn hiermee circa 600
mensen bereikt. Er blijkt grote behoefte aan deskundigheidsbevordering
op dit terrein, met name als het gaat om jeugd(zorg); een vervolgaanbod
is wenselijk. In 2012 zal Kezban vervolgaanbod organiseren.
Materiaal ontwikkeling
Voor de Turkse doelgroep heeft stichting Kezban de samenstelling van
het voorlichtingsmateriaal en de vertaling ervan in het Turks verzorgt. In
2011 is voorlichtingsfilm ‘Ken uw rechten’ gemaakt en gepresenteerd.

Borging
Met verschillende organisaties heeft de Werkgroep Mudawwana afspraken gemaakt over het borgen van ondersteuning aan de getrainde
voorlichters en het geven van voorlichtingen. De organisaties werken
mee aan de inzet van de voorlichters, het verspreiden van en communiceren over de mogelijkheid om voorlichtingen te organiseren voor hun
achterban. Het gaat onder meer over de volgende organisaties: Centrum Buitenlandse Vrouwen Tilburg, Yasmin in Den Haag, Donadaria in
Rotterdam, Zorgbelang in Limburg en het Buitenlands Vrouwen Overleg
Zaanstad.
De werkgroep Mudawwana heeft ook advies gegeven aan ministeries en
andere organisaties over het voorlichtingsmateriaal, input leveren voor
nieuw beleid van achterlating, huiselijk geweld, partnerkeuze. Ook met
diverse politici hierover gesproken.
Voor meer informatie over de activiteiten van werkgroep Mudawwana is
een verslag gemaakt. Zie website www.stichtingKezban.nl.

De financiën van Stichting Kezban
Financieel

De inkomsten van Stichting Kezban bestaan hoofdzakelijk uit projectsubsidies en donaties. Er zijn ook beperkte inkomsten uit de vergoeding
voor de dvd’s en de wenskaarten. Daarnaast hebben de bestuursleden
enkele projecten uitgevoerd voor anderen gedaan: de gemeente Eindhoven, de organisatie van het voorlichtingstraject voor de werkgroep
Mudawwana, voorlichtingsbijeenkomsten enz. De opbrengsten van deze
projecten zijn uiteindelijk ten goede gekomen aan Stichting Kezban en
aan het vermogen van onze Stichting toegevoegd. Dat is gebeurd om de
volgende reden.

Stichting Kezban heeft in 2011 voorbereidende besprekingen gevoerd
met Stichting Palet in liquidatie om twee medewerksters over te nemen
zodat de activiteiten op het gebeid van integratie voortgezet zouden kunnen worden. In de eerste jaren zou daarvoor subsidie van de provincie
Noord-Brabant kunnen worden verkregen. Voor zo’n enorme verandering vond het bestuur het vermogen onvoldoende.
De inkomsten zijn in 2011 fors toegenomen t.o.v. 2010. De stichting heeft
in 2010 namelijk een positief resultaat behaald van � 10.516. Daarmee
is de “buffer” om ingeval van ontbrekende of sterk teruglopende inkomsten, de werkzaamheden van de stichting één jaar financieel te kunnen
overbruggen, aangevuld met het oog op de risico’s die werkgeverschap
nu eenmaal meebrengt.
In 2011 is het project HalloKezban dat gesubsidieerd werd door de
ministeries van VROM en OCW afgerond. Wel werd nog een aanvullende
subsidie ontvangen van het ministerie van Justitie. Voor de promotie van
de website was al in 2010 subsidie van Skanfonds ontvangen. De eerste
tranche van dit promotieproject is in 2011 afgerond.
In 2011 is eveneens 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 volgt na voltooiing
van het project in 2013.
De financiële toekomst blijft voorlopig wel een punt van zorg. Het kabinetsbeleid blijft gericht op verdere bezuinigen. Bij provincies en gemeenten is het al niet anders.
Verder bezuinigen op eigen kosten is voor onze Stichting niet meer mo-
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gelijk. Uit het jaarbudget 2011 van nog geen � 6.800 zijn alle kosten betaald. De herziening van de website van onze Stichting is nog maar deels
uitgevoerd. In 2012 zullen daarvoor nog meer kosten worden gemaakt.

Het accountantsverslag is op 17 oktober 2012 uitgebracht en op dezelfde
datum is de samenstellingsverklaring afgegeven conform de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

ANBI

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.

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.

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 geen bestuursvergoeding, maar alleen 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.

Financieel Jaarverslag 2011

Op de volgende pagina’s staat een opstelling van de balans per 31 december 2011 en de Staat van Baten en Lasten over 2011.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2011
31 december 2011

31 december 2010

J

J

J

J

Activa
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen
(projectkosten Flying Teams)
Overlopende activa
Liquide middelen

15.754

52.164

228

530
15.982

52.694

41.102

50.804

57.084

103.498
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BALANS PER 31 DECEMBER 2011

Passiva

31 december 2011

31 december 2010

J

J

J

J

EIGEN VERMOGEN
Stichtingsvermogen

23.860

13.344

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden
(toekomstige projectkosten)

23.871

77.720

Overlopende passiva

9.407

12.434
33.224
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90.154

WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2011
2011
J
Netto-omzet
Overige bedrijfsopbrengsten
(donaties enz.)

J

8.498
8.652

Brutomarge
Kantoorkosten
Presentatiekosten
Algemene kosten

2010
J

J

(1.547)
8.377
17.150

2.543
494
3.755

6.830
1.280
561
5.541

6.792

7.382

Bedrijfsresultaat

10.358

(552)

Financiële baten en lasten
(rente en kosten)

158

1.007

Resultaat

10.516

455
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Doelstelling stichting Kezban

Gegevens

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’.

Stichting Kezban
Postbus 198
5000 AD TILBURG
info@stichtingkezban.nl
www.stichtingkezban.nl
06 – 125 07 996

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 door
verwijzing
- 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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IBAN nr NL 37 INGB 0006215405
KvK dossiernr. 34150064
ANBI sinds 2008
Fiscaal nr. 8096.63.995

Bestuur
Mw. Latifa Lazaar, voorzitter (tot 1 november 2011, bestuurslid tot 1
januari 2012)
Mw. Nera Jerkovic, vicevoorzitter (tot 1 november 2011),
voorzitter (vanaf 1 november 2011)
Mw. Louwra de Groot, secretaris (tot 1 juli 2011)/penningmeester
Mw. Saniye Tezcan (tot 1 november 2011)
Dhr. Sezai Aydogan
Mw. Mieke Maas, secretaris (vanaf 1 juli 2011)
Specifieke website voor jongeren over eer en relaties:
www.hallokezban.nl

