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Met geweld
kom je
nooit in iemands hart.

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
Geachte lezer,
Stichting Kezban staat voor de individuele grondrechten waarbij
gelijkheid tussen vrouwen en mannen is gewaarborgd. Nog steeds
staan deze grondrechten bij velen onder druk door de eeuwenoude
tradities en machtsverhoudingen. Deze houden de genderongelijkheid
en afhankelijkheidsrelaties in stand. Het maken van eigen keuzen en het
leven in vrijheid is dan ook voor velen onbereikbaar.
Daarom zal Stichting Kezban zich blijven inzetten met activiteiten die de
bewustwording bevorderen en inzicht geven in de schadelijke effecten
van de beperking van de zelfbeschikking van de individu. En dat doen we
liefst samen met anderen want dan staan we sterker. Daarom nemen we
bijvoorbeeld deel aan de Alliantie voor Zelfbeschikking die in september
2012 is gepresenteerd.
2012 is voor Stichting Kezban in allerlei opzichten een bijzonder
jaar geweest. We hebben verlies geleden door het overlijden van
ons bestuurslid Sezai Aydogan. Sezai was vanaf de oprichting van
Stichting Kezban betrokken bij het werk van de stichting: eerst als
samenwerkingspartner laatst als bestuurslid. Het verlies is nog steeds
voelbaar. We hebben het medeleven en de betrokkenheid van onze
samenwerkingspartners, vrijwilligers, vrienden als hartverwarmend
ervaren. De gezamenlijk georganiseerde herdenking was daar de uiting van.

In 2012 hebben we ook twee medewerkers in dienst genomen, Latifa
Lazaar en Saniye Tezcan. Latifa en Saniye waren bij jullie bekend
als bestuursleden van de stichting. In het kader van het project
‘Kennisbehoud en kennisoverdracht’ van stichting Palet i.l. en de
provincie Noord-Brabant kreeg Stichting Kezban de mogelijkheid
Saniye en Latifa voor een periode van 2,5 jaar in dienst te nemen.
Hierdoor heeft Stichting Kezban de mogelijkheid gekregen om haar
activiteiten verder uit te breiden en te verdiepen. Dat heeft geresulteerd
in een grotere inzet op de thema’s huiselijk en eergerelateerd geweld,
achterlating, huwelijksdwang.
Dank aan
Namens het bestuur bedank ik allen die in 2012 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. Tenslotte willen wij
ook de medewerksters bedanken: ondanks hun overstap naar een veel
kleinere organisatie, hebben zij enorm veel werk verzet!
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
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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.

1 Algemeen
Kezban geeft regelmatig informatie en advies aan organisaties die in
de hulpverleningsfeer 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.
2012 heeft in het teken gestaan van een aantal grote projecten en
initiatieven:
Het Europees project in het kader van Daphne III: samen sterk tegen
schadelijke praktijken
Via het Europese project Daphne werken wij aan het verzamelen en
verspreiden van kennis en ervaringen op het gebied van eergerelateerd
en huiselijk geweld en achterlating. Met teams, samengesteld uit
deelnemers uit vijf verschillende landen, zorgt het project er voor de
goede praktijkvoorbeelden uit die landen uit te wisselen en elders te
realiseren.
Voorlichtingsproject van werkgroep Mudawannah
*Ken uw rechten= motor voor emancipatie* met deze titel is het
voorlichtingscampagne gestart.

Werkgroep Mudawwanah is samengesteld door SSR, Kezban en Palet.
Doel van de werkgroep is verbeteren van rechtpositie v/m/k door
kennis, bewustwording en inzicht m.b.t. wetgeving rechten en plichten
voorlichting te geven over het Marokkaans, Turks en
Nederlands familierecht, rechtspositie en achterlating huwelijksdwang.
Deze voorlichtingen werden gegeven aan de Marokkanen, Berbers,
Turken en Koerden, vrouwen, manen en jongeren. Er wordt ook
deskundigheidsbevordering aan professionals gegeven om hun aanbod
te verbeteren t.b.v. de doelgroep.
Alliantie voor Zelfbeschikking
In 2012 is een strategische alliantie met migrantenorganisaties en
vrijwilligersorganisaties opgericht. Naar aanleiding van het manifest dat
de Alliantie voor zelfbeschikking in 2012 heeft getekend. Kezban is een
van de initiatiefnemers.
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.
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2	Activiteiten
A	Voorlichting

B	Trainingen

Kezban geeft voorlichtingen aan jongeren, mannen en vrouwen over
thema’s als eergerelateerd en huiselijk geweld en rechtspositie en
achterlating.

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.

Dit jaar hebben we samen met de werkgroep Mudawannah
voorlichtingen georganiseerd over de rechtspositie (familie- en
vreemdelingenrecht, achterlating en gedwongen huwelijk).
Kezban maakt deel uit van de werkgroep. Dit project bestaat
uit voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen en het adviseren van
hulpverleningsorganisaties en overheid.
Er zijn 41 voorlichtingsbijeenkomsten over dit thema gehouden, waaraan
ruim 700 mensen hebben deelgenomen. Daarnaast zijn er 7 trainingen
voor deskundigheidsbevordering van de voorlichters en professionals
gegeven. Daar hebben ruim 40 voorlichters en bijna 50 professionele
hulpverleners aan deelgenomen. De bijeenkomsten waren verspreid
over 30 gemeenten/locaties.
Over het onderwerp “eergerelateerd en huiselijk geweld” zijn
13 bijeenkomsten georganiseerd, waaraan 233 mensen hebben
deelgenomen. De bijeenkomsten waren verspreid over 10 gemeenten/
locaties.
Uit de voorlichtingen komen steeds meer individuele hulpvragen. Wij
verwijzen de mensen zo goed mogelijk door. Ook gebruiken wij deze
signalen voor advies aan organisaties en overheid.
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In 2012 heeft Kezban 7 trainingen gegeven aan voorlichters en
professionals om hun deskundigheid op het gebied van de rechtspositie
van vrouwen te bevorderen. Hieraan hebben ruim 40 voorlichters en
bijna 50 professionele hulpverleners aan deelgenomen.
Belangrijkste resultaten zijn dat de getrainde voorlichters en
begeleiders zijn overgedragen aan Blue-netwerk van gemeente
Amsterdam. Bovengenoemde deelnemers worden verder begeleid
en getraind (2013) in samenwerking met betrokken organisaties en
gemeente.
In het kader van het Daphne project tijdens de presentaties in Berlijn
en Turkije is Kezban benaderd voor samenwerking t.b.v. hulpverlenen
aan complexe eergerelateerd zaken. Kezban traint en begeleidt
contactpersonen bij de vraag ”hoe te handelen in complexe zaken”.
De meerderheid van de 40 getrainde voorlichters in rechtpositie en
achterlating zijn op regionale niveaus en onder de coördinatie van
verschillende organisaties ingezet om voorlichtingen te geven aan de
doelgroepen.

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 te informeren en adviseren over de consequenties
van hun beleid en ook over de behoeften en beleidsafspraken van
slachtoffers.
Advies/beleidsbeïnvloeding
In 2012 heeft Stichting Kezban de volgende projecten en adviestrajecten
uitgevoerd en resultaten bereikt.
Kezban heeft advies uitgebracht aan de
gemeente Breda over haar nota Huiselijk en eergerelateerd
geweld.
gemeente Den Haag, visitatiecommissie Huiselijk geweld
gemeente Amsterdam over achterlating en huwelijksdwang
ministerie van Veiligheid en Justitie op haar beleid ten aanzien
van gedwongen huwelijken
vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid over rechtspositie.
Daarnaast heeft Kezban advies gegeven aan 11
hulpverleningsorganisaties op het terrein van het huiselijk en
eergerelateerd geweld en rechtpositie.
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, gedwongen huwelijken en achterlating. Met teams,
samengesteld uit deelnemers uit de verschillende landen, worden de
goede praktijkvoorbeelden uitgewisseld en elders gerealiseerd. Een
medewerker van Kezban is een van de trekkers van het Flying Team.
Zij bezoekt de andere landen, volgt de andere goede praktijken en
presenteert de Nederlandse praktijk in andere landen. De 10 “best
practices” uit de 5 deelnemende landen zijn kort beschreven, gebundeld
in een toolkit en in boekvorm uitgebracht.
In februari was er een tweedaagse conferentie in Stockholm: een
medewerkster en een bestuurslid van Kezban zijn daarbij aanwezig
geweest tijdens het projectoverleg. De eerste dag was bedoeld voor de
projectgroep i.v.m. de voortgang van het project; de tweede dag was
bedoeld om in contact te komen met lokale zelforganisaties om zo
kennis te maken met en interventies te bespreken over eergerelateerd
geweld, achterlating en gedwongen huwelijken. Het was een leerzame
bijeenkomst en Kezban heeft belangrijke bevindingen opgedaan die in Nl
verder worden verspreid.
De medewerker van Kezban heeft vervolgens in Nederland een
tweedaagse training gevolgd hoe je je als Flying Team kunt
presenteren en effectief kunt inzetten. Naast Nederland waren ook
partnerorganisaties uit Duitsland, Cyprus, Turkije, en Zweden aanwezig.
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Ieder land heeft haar voorbeeldproject gepresenteerd.
Na de training in Stockholm is er een Flying Team gevormd; tevens is
bekend gemaakt dat Nederland (Kezban) met haar thema ‘achterlating’
door Cyprus en Duitsland zou worden benaderd voor een themapresentatie.
De partnerorganisaties hebben Kezban en het thema ‘achterlating’
aangewezen als erg vernieuwend en toepasbaar in hun landen.
Kezban heeft Nederland vertegenwoordigd op de conferentie in Cyprus.
Kezban heeft een presentatie gegeven over het thema ‘achterlating’
aan parlementariërs, zelforganisaties, docenten, trainers en
wetenschappers. Er waren 45 mensen aanwezig. Na de presentatie
hebben we uitleg gegeven over het Nederlandse beleid t.a.v huiselijk en
eergerelateerd geweld. We hebben informatiemateriaal uitgedeeld en
advies gegeven over welke organisaties actief zijn op dit terrein.
Medio 2012 is een conferentie in Berlijn gehouden. Daar heeft Kezban
een inleiding gehouden over de Nederlandse aanpak van achterlating.
Deze aanpak is ontwikkeld samen met werkgroep Mudawannah en
wordt door Duitsland overgenomen. Hieruit is de advies en afstemming
van hulpverlening aan complexe zaken (incest en eergerelateerd
geweld) in behandeling genomen. Hiertoe zijn gesprekken gevoerd,
adviezen gegeven, begeleiders getraind en contact gelegd met
Nederlandse betrokken instanties voor verdere samenwerking.
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In oktober 2012 is in Amsterdam een internationale conferentie
gehouden over achterlating. Kezban was mee-organisator. Kezban heeft
een presentatie gehouden over achterlating en 3 workshops gegeven.
Aan de conferentie hebben 120 personen deelgenomen. Naast de
internationale gasten waren deelnemers uit Nederland afkomstig uit
maatschappelijke organisaties zoals Steunpunten Huiselijk Geweld,
zelforganisaties, politie, gemeenten en ministeries.
Tijdens de conferentie heeft Kezban diverse workshops gegeven over
1 Flying Team
2 Samenwerking organisaties
3 Bespreekbaar maken seksualiteit.
Daarnaast heeft Kezban een presentatie gehouden over achterlating.
Als medeorganisator van de conferentie was Kezban verantwoordelijk
voor de inhoud en uitkomst. Deze bijeenkomst is georganiseerd met
medewerking van en gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse
Zaken. Dit ministerie heeft het geld beschikbaar gesteld omdat zij het
belangrijk vindt dat internationale kennis doorgegeven wordt aan de
achterban in Nederland, zoals het platform “aan de goede kant van eer”.
Vanuit het ministerie is het idee gelanceerd om landelijke
netwerkbijeenkomsten te organiseren rondom het thema
eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en achterlating. De
conferentie in het kader van het Daphne-project was tevens de start van
dat landelijk netwerk. Kezban participeert daarin.

In november 2012 is het Daphne-project geëvalueerd. Met name in Berlijn
en Turkije zijn belangrijke succesvolle conferenties gehouden. Het
Daphne-project heeft een aantal concrete producten opgeleverd:
- Toolkit tegen geweld: een aanpak op het gebied van 				
Eergerelateerd Geweld, Huwelijksdwang en
Achterlating
- Rapporten Flying Team against violence, waarin de stand van 		
zaken over dit thema in Cyprus, Duitsland, Nederland, Turkije
en Zweden is opgenomen; gepubliceerd in november 2012.
De financiële afwikkeling zal in 2013 plaatsvinden.

van jongeren.
Belangrijkste conclusies zijn: jongeren waarderen het informatieve deel
van de site maar zien graag de site aangevuld met eigen bijdragen van
jongeren bijv. een blog.
Voor het forumdeel van de site zijn we op zoek gegaan naar
mogelijkheden deze met andere site(s) te combineren.

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.

De vragen en reacties die we onder meer via de website krijgen hebben
geleid tot een aparte voorlichtingsaanpak voor jongeren. Met jongeren
uit de doelgroep zelf zijn 2 korte filmpjes gemaakt. Deze films worden
vanaf 2012 gebruikt in voorlichtingen en workshops op scholen. We
hebben op het ROC Eindhoven in 3 Mbo-klassen diverse workshops
gegeven.
Resultaat: een vernieuwende aanpak die in 2013 wordt uitgevoerd.

Daarom is Kezban al in 2009 voor jongeren, met name jonge meiden en
vrouwen, de interactieve website ‘Hallo Kezban’ gestart. 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.

Kezban heeft twee filmpjes gemaakt onder de titel *Gul*, een over het
eergerelateerd geweld en de tweede over sociale controle. De film
en de workshop zijn in het kader van een try out in 3 Mbo-klassen in
Eindhoven vertoond. Het totaal aantal deelnemers was meer dan 50
leerlingen.

In mei 2012 is een denktank georganiseerd over het functioneren van de
website. Doel was een nog betere aansluiting te krijgen bij de leefwereld

Skanfonds
De filmpjes zijn gefinancierd met een bijdrage van het Skanfonds.
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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.
Voorlichtingspakket
In 2012 heeft Kezban een voorlichtingspakket ontwikkeld voor jongeren
over eergerelateerd geweld en achterlating. Het pakket bestaat uit
2 films onder de titel *GUL* en een workshop. Het informatie en
voorlichtingspakket wordt in 2013 aangeboden aan een aantal ROC’s
in het land. Voorbereidende gesprekken zijn gevoerd voor een volgend
product.

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 2012 met andere organisaties gewerkt aan:
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Alliantie voor zelfbeschikking
In september 2012 hebben diverse organisaties de Alliantie
voor Zelfbeschikking gevormd. Deelnemers zijn inspraakorgaan
Turken, Femmes for Freedom Landelijke Werkgroep Mudawwanah,
Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders, Stichting
Steun Remigranten en Vluchtelingen-Organisaties Nederland
en Stichting Kezban. Zij hebben in september 2012 een manifest
aangeboden aan de Tweede Kamer.
De Alliantie staat voor individuele grondrechten, persoonlijke
keuzevrijheid en sociale gelijkheid, in het bijzonder gelijkheid tussen
mannen en vrouwen. Om onderdrukkende praktijken te bestrijden en
zelfbeschikking te kunnen bevorderen is op lokaal, landelijk, bilateraal
en internationaal niveau een integrale aanpak voorwaarde. Daarin zijn
onlosmakelijk verbonden de emancipatie van groepen, de weerbaarheid
van individuen, een adequate hulpverlening en een behoorlijke
rechtshandhaving.
Stichting Kezban pleit 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.
Werkgroep Mudawwanah
Werkgroep Mudawwanah 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 Kezban, als lid van de werkgroep, professionals
en vrijwilligers getraind om in eigen taal voorlichtingen en trainingen
te verzorgen. Dat gebeurde met onderwerpen als rechtspositie van
migrantenvrouwen, -mannen en -kinderen en het bevorderen van
emancipatie, participatie en versterken van eigen kracht, familierecht,
ken jouw rechten, achterlating en partnerkeuze.
Deze voorlichtingen en trainingen zijn ook in 2012 gegeven. We
werkgroep heeft intervisie en ondersteuning van de voorlichters
georganiseerd.

Deskundigheidsbevordering ‘Ken uw rechten’
Kezban heeft diverse bijeenkomsten georganiseerd over ‘Ken uw
rechten’: voorlichting en deskundigheidsbevordering van de trainers.

Borging activiteiten en voorlichters
Met verschillende organisaties heeft de Werkgroep Mudawwanah
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, Dona
daria in Rotterdam, Zorgbelang in Limburg en het Buitenlands
Vrouwen Overleg Zaanstad. Hierdoor hebben we voor de voorlichters
een ‘thuisbasis’ gecreëerd waar zij met vragen en ervaringen terecht
kunnen.

Advies
Stichting Kezban heeft ook in samenwerking met de werkgroep
Mudawwanah, advies gegeven aan ministeries en andere organisaties
en input geleverd voor nieuw beleid bij achterlating, huiselijk geweld en
partnerkeuze. Ook met diverse politici is hierover gesproken.

In samenwerking met de werkgroep Mudawannah, heeft stichting
Kezban veel tijd besteed aan training van de voorlichters en de getrainde
voorlichters in te zetten om voorlichting te geven aan de doelgroep, en
het bevorderen van het kennisniveau van vrijwilligers en hulpverleners.
Het bereik was bijzonder groot. Ook is veel geïnvesteerd in het
actualiseren van de informatie (wetten en regelgeving).

Op landelijk niveau heeft Kezban samen met de andere 7 landelijke
organisaties zoals Vluchtelingorganisaties Nederland VON,
Inspraakorgaan Turken IOT, Samenwerkingsverband van Marokkaanse
Nederlanders SMN, Stichting Steun Remigranten SSR, Landelijk
Werkgroep Mudawannah LWM en Femme For Freedom de Alliantie
voor zelfbeschikking gevormd. Deze alliantie heeft een Manifest
gepresenteerd in Nieuwspoort aan de leden van de Tweede en de Eerste
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kamer, lokale overheden en maatschappelijke organisaties. Er waren 70
belangstellenden.
De verbinding in de Alliantie is aangegaan om aandacht te vragen
voor het recht op zelfbeschikking van het individu ongeacht sekse,
afkomst en religie. De ondertekenaars van het Manifest stellen voor
om onderdrukkende praktijken te bestrijden en zelfbeschikking te
bevorderen door integrale aanpak te bevorderen op lokaal, nationaal en
internationaal niveau.
Vervolg
Het project *Ken uw rechten* is begin 2013 afgerond en geëvalueerd. De
werkgroep Mudawwanah is echter doorgegaan met haar activiteiten en
zal dit ook blijven doen. De werkgroep zal blijven bouwen aan een netwerk
van deskundige advocaten en hulpverleners in het kader van signalering,
preventie, verwijzing en ondersteuning. Dat is een blijvend aandachtspunt.
Kezban onderschrijft dit en is dan ook actief lid gebleven van de werkgroep.

4

De financiën van Stichting Kezban

Financieel
In 2012 vertoont de jaarrekening van Stichting Kezban een groot verschil
t.o.v. de jaren ervoor. In vorige jaren was er in het kader van het project
Hallo Kezban een deeltijdmedewerkster in dienst. Dit jaar hebben wij vanaf
1 januari twee medewerkers in dienst die hun werkzaamheden bij Palet bij

12 Stichting Kezban

Kezban konden voortzetten. In het kader van afbouw van Stichting Palet i.l.
ontvingen wij van de provincie Noord Brabant 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. Er zijn ook inkomsten uit de vergoeding voor de dvd’s.
Net als in 2012 heeft Stichting Kezban in 2012 een positief resultaat
behaald van € 15.118, in 2011 was dat € 10.516. Voor de bekostiging van de
medewerkers die wij van Palet overnamen hebben wij in 2012 een bedrag
van € 142.436 ontvangen. De kosten voor overhead zijn na afloop van het
boekjaar, in 2013 uitbetaald. Bedacht moet worden dat er uitgestelde
kosten zijn, bijvoorbeeld het gebruik maken van het scholingsbudget voor
de medewerkers. Dat zal pas in 2013 gebruikt worden. De kantoorkosten,
de kosten voor presentatie en algemene kosten zijn toegenomen in verband
met onder meer het huisvesten van de medewerkers en hun reiskosten.
Voor de promotie van de website www.hallokezban.nl ontvingen wij in 2012
de tweede tranche van de toegezegde subsidie van het Skanfonds. De eerste
tranche van dit promotieproject was in 2011 afgerond. Eind 2013 verwachten
wij dit project te kunnen afronden.
In 2011 is samen met vier 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. Dergelijke projecten kosten in financieel opzicht vrijwel altijd meer dan
ze opbrengen. De personele kosten die in 2012 voor het project zijn gemaakt
konden gelukkig worden doorbelast. Dat heeft gezorgd voor een positief
financieel resultaat van het project en dat zorgde op zijn beurt weer voor het
grootste deel van het positieve exploitatieresultaat. De rente-inkomsten zijn
door de inkomsten via Stichting Palet i.l. en zorgvuldig beheer toegenomen.

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.

Het stichtingsvermogen is van € 23.860 met het behaalde resultaat
toegenomen tot € 38.978. De “buffer” om ingeval van ontbrekende of sterk
teruglopende inkomsten, de werkzaamheden van de stichting één jaar
financieel te kunnen overbruggen, kon daardoor iets groeien.

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 al aan de meeste van deze voorwaarden.

In 2013 en het jaar daarna verwachten wij vooralsnog geen financiële
problemen. De verdere financiële toekomst blijft nog wel een punt van zorg.
Het kabinetsbeleid blijft gericht op verdere bezuinigen. Bij
provincies en gemeenten is het al niet anders.
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

Financieel Jaarverslag 2012
Op de volgende pagina’s staat een opstelling van de balans per 31
december 2012 en de Staat van Baten en Lasten over 2012.
Op 7 oktober 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.

Jaarverslag 2012

BALANS PER 31 DECEMBER 2012

Activa

31 december 2012

31 december 2011

J

J

J

J

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa				
Overige schulden
(projectkosten Flying Teams)
Overlopende passiva

23.569

15.754

452

228

		
Liquide middelen		
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24.021		
54.170		

15.982
41.102

BALANS PER 31 DECEMBER 2012

Passiva

31 december 2012

31 december 2011

J

J

J

J

EIGEN VERMOGEN
Stichtingsvermogen		

38.978		

23.860

KORTLOPENDE SCHULDEN
Belastingen en premies sociale
Verzekeringen

19.004

Overige schulden
(toekomstige projectkosten)
Overlopende passiva

10.000
10.209

		

23.817
9.407
39.213		

33.224
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WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2012
2012
J

2011
JJ

J

JJ

8.498
Netto-omzet
18.421				8.498
8.652
Overige bedrijfsopbrengsten
6.893 				
8.652
(donaties, giften en vergoeding DVD’s)				
Brutomarge		
Kosten
Kantoorkosten
5.255
Presentatiekosten
1.547
Algemene kosten
4.196

25.314		

		

10.988		

Bedrijfsresultaat		

14.316

Financiële baten en lasten
(rente en kosten)		

2.543
2.543
494494
3.755
3.755

802		

		
Resultaat		
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17.150
17.150

6.792
6.792
10.358
10.358
158
158

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 doorver wijzing
- 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
- samenwerking met bestaande instellingen werkzaam op dit gebied.

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

Bankrek.nr. 6215405
KvK dossiernr. 34150064		
ANBI sinds 2008
Fiscaal nr. 8096.63.995

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

3 De stichting beoogt niet het maken van winst.
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