Jaarverslag 2015

Informatierecht is een belangrijk recht voor een individu om volwaardig te kunnen bewegen
en te participeren binnen de maatschappij.

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
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Stichting Kezban.
Ook in 2015 heeft stichting Kezban in opdracht van gemeenten en het ministerie van SZW projecten uitgevoerd
die gericht zijn op de kerntaak van Stichting Kezban, het bespreekbaar maken van relationeel geweld bij de
allochtone groepen.
Het project "bespreekbaar maken van taboeonderwerpen" van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid is in 2015 afgerond. In Eindhoven heeft Kezban in samenwerking met F.Moradi Voorlichting
Training Begeleiding een project uitgevoerd om nieuwe trainers te trainen en dialoogbijeenkomsten te
organiseren. In Amsterdam West hebben we het aantal opgeleide dialoogleiders verder uitgebreid en zijn er
dialoogbijeenkomsten gehouden. Eind van 2015 is ook in Amsterdam Oost een traject gestart om huiselijk- en
eergerelateerd geweld bespreekbaar te maken en zijn de voorbereidingen getroffen om in Amsterdam Noord
draagvlak te ontwikkelen om ook daar dialoogbijeenkomsten te houden.
In 2015 is stichting Kezban gestart met een nieuwe voorzitter. We hebben veel tijd en energie gestopt in het
zoeken van nieuwe bestuursleden. Dat bleek niet eenvoudig. Halverwege het jaar is Cilay Ozdemir bij het bestuur
gekomen. Gelukkig heeft stichting Kezban een aantal actieve vrijwilligers met wie we samenwerken om onze
doelstelling te realiseren. Met het bestuur en actieve vrijwilligers hebben we medio 2015 een beleidsdag
gehouden.
Ik wil namens het bestuur alle vrijwilligers, donateurs en samenwerkingspartners bedanken voor hun bijdrage. In
het bijzonder danken we het Ministerie van Sociale Zaken, de gemeenten Amsterdam en Eindhoven en Movisie
voor hun bijdrage aan de realisatie van activiteiten van Stichting Kezban.
Findik Demir
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
We doen projecten of werken in opdracht van (lokale) overheid en 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.
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
o.a. stichting landelijke werkgroep Mudawannah, Veilig Thuisorganisaties, allochtone zelforganisaties en
maatschappelijke instellingen. Bijvoorbeeld voorlichting aan professionele hulpverleners bij steunpunten huiselijk
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geweld: zij hebben dikwijls behoefte aan specifieke informatie, advies of interventie op het gebied van
eergerelateerd geweld en achterlating.
Daarnaast 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.

Inhoud van het jaarverslag
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3
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‘Als ik haar was’ - een officieel erkende interventie
Bespreekbaar maken van taboeonderwerpen
Samenwerking en advisering
Bijeenkomsten en netwerkontwikkeling
Financieel verslag

jaarverslag 2015

5

1

Als ik haar was - een officieel erkende interventie

Na de moord op Kezban Vural is Stichting Kezban direct aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een
methode om huiselijk geweld onder allochtonen bespreekbaar te maken. Immers, uit eigen onderzoek en
ervaringen was gebleken dat over huiselijk geweld nauwelijks gesproken wordt wegens de zware taboe die erop
berust.
Na een lang en gedegen proces waarbij veel experts over huiselijk geweld, daders en slachtoffers werden
betrokken, is in 2004 de interventie Als ik háár was ….. ontwikkeld. Deze bestaat uit twee voorlichtingsfilms
(Marokkaans en Turks en ingesproken in meerdere andere talen) over huiselijk geweld, met een bijbehorende
handleiding. In de films wordt op een laagdrempelige manier duidelijk gemaakt hoe huiselijk geweld ontstaat en
voort kan duren. Samen met de bijbehorende handleiding biedt Stichting Kezban allochtone organisaties en
hulpverlenende instanties de kans om door middel van voorlichtingsbijeenkomsten huiselijk geweld bespreekbaar
te maken. In de handleiding wordt de bespreking van de film stapsgewijs beschreven.
Medio 2014 is door het ministerie van VWS het stimuleringstraject ‘Samen op weg naar effectievere interventies
huiselijk en seksueel geweld’ gestart. Stichting Kezban heeft op dit traject ingetekend omdat ze graag
kwaliteitsverbetering nastreeft van de interventie.
Het uiteindelijke doel is om voor de interventie die in de databank ‘Effectieve sociale interventies’ staat, de
erkenning te verkrijgen: ‘Goed Beschreven’ en ‘Goed onderbouwd’. Een erkenningscommissie geeft deze
kwalificaties als de commissie tot de conclusie komt dat de beschrijving van de interventie voldoet aan de criteria
voor ‘Goed Beschreven’ en ‘Goed Onderbouwd’. Een erkenningscommissie is samengesteld uit experts uit
wetenschap, beleid en praktijk en heeft een onafhankelijk voorzitter.
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Op 17 juni 2015 is de interventie ‘Als ik háár was…’ beoordeeld door erkenningscommissie Maatschappelijke
ondersteuning, participatie en veiligheid.
De interventie ‘Als ik háár was…’ heeft de beoordeling Goed onderbouwd gekregen.
Stichting Kezban is ontzettend blij met deze beoordeling en uiteraard trots op haar interventie waarmee al
tientallen duizenden vrouwen en mannen zijn bereikt om over huiselijk geweld te praten.
Korte film over de interventie
De databank Effectieve sociale interventies vierde in 2015 haar vijfjarig jubileum. Daarom, en omdat er sinds
2014 is begonnen met het beoordelen en erkennen van interventies, zijn er filmpjes gemaakt om de eerste 15
beoordeelde interventies in het te zonnetje zetten.
Het filmpje van Als ik haar was... is te bekijken via YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=d_0HS474PqA&index=13&list=PLt_gW1LBj_4P0MUR83ijsA5mQFwS3sDAW
In de loop van 2016 worden de filmpjes gepromoot via de databank Effectieve sociale interventies en de website
en nieuwsbrieven van Movisie. En uiteraard ook op de site van stichting Kezban.
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2

Bespreekbaar maken van taboeonderwerpen

in 2015 heeft Stichting Kezban met haar activiteiten veel mensen bereikt en daarmee bijgedragen aan
mentaliteitsverandering over huiselijk en eergerelateerd geweld. In opdracht van diverse gemeenten zijn
dialoogleiders getraind, voorlichtingen gegeven en zijn informele netwerken die actief zijn op het gebied van
huiselijk en eergerelateerd geweld, ondersteund.
A

Implementatie bespreking Taboeonderwerpen Stadsdeel Amsterdam West

Het stadsdeel West heeft in de afgelopen jarenveel ervaring opgedaan met de inzet van voorlichter die door
Kezban zijn opgeleid. Deze voorlichters zijn in staat belangrijke taboeonderwerpen bespreekbaar te maken bij
verschillende groepen bewoners in het stadsdeel. Stadsdeel West vindt het belangrijk dat de
voorlichtingsbijeenkomsten worden gecontinueerd en dat de opgeleide vrijwilligers/dialoogleiders daarbij een
belangrijke rol blijven vervullen.
Het stadsdeel heeft Kezban in 2015 opdracht gegeven om
•
•
•
•

de voorlichtingsbijeenkomsten te continueren
de deskundigheidsbevordering van de voorlichters te organiseren
te werken aan meer maatschappelijk draagvlak en interesse voor alle vorm van relationeel geweld en
de dialoogleiders onder te brengen bij een bestaand netwerk en/of organisatie.

In 2015 (en begin 2016) zijn in totaal 25 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd bij een veelheid aan
organisaties. Zoals bij scholen/ROC, Turkse vrouwenorganisaties, Marokkaanse vrouwenorganisaties, organisaties
voor jonge meiden, organisaties die taallessen geven , sportorganisaties, mantelzorgers, Koerdische vereniging.
Ook hebben de voorlichters meegewerkt aaneen voorlichtingsbijeenkomst voor een nieuwe groep voorlichters in
stadsdeel Oost. Met de voorlichtingsbijeenkomsten zijn meer dan 270 mensen bereikt.
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Uit de bijeenkomsten en contacten met organisaties en instellingen blijkt dat de behoefte aan
voorlichtingsbijeenkomsten over taboeonderwerpen bij veel groepen latent aanwezig is. En dat het naar boven
halen van de expliciete vraag veel tijd vraagt en bereidheid om de sleutelfiguren en organisaties te vinden die
hiermee aan de slag willen gaan.
B

Blue Netwerk Stadsdeel Westerpark, Amsterdam West

Bluenetwerk staat voor een netwerk van bewoners in Westerpark en dit netwerk wil op een discrete manier oog
en oor hebben voor signalen van huiselijk geweld of andere vormen van relationeel geweld, zoals gedwongen
opsluiting, gedwongen huwelijk e.d. Dit netwerk bestaat al enkele jaren en is uniek in zijn vorm. Door het
wegvallen van een professional in de loop van 2015 ontbrak het aan begeleiding om dit netwerk verder te
ontwikkelen en te komen tot een gezamenlijk buurtaanpak. De kracht van dit netwerk is hierdoor verzwakt, maar
er bestond nog steeds een geode basis om door te gaan. Het Stadsdeel West wil graag investeren in de verdere
ontwikkeling en opbouw van dit Bluenetwerk en heeft Stichting Kezban gevraagd deze doorstart op zich te
nemen.
Stichting Kezban heeft in 2015 en begin 2016 samen met huidige en actieve vrijwilligers een plan opgesteld voor
de verdere versterking van dit netwerk. Het aanbod en de inzet van Stichting Kezban heeft zich gericht op:
•
Het werven van nieuwe vrijwilligers.
•
Het opnieuw vaststellen van missie, visie en werkplan.
•
Het ontwikkelen van een inwerkprogramma.
•
Het inrichten en opzetten van intervisie.
•
Deskundigheidsbevordering op verschillende thema’s.
•
Versterking van inbedding binnen de wijk.
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Stichting Kezban kon bij de start van haar werkzaamheden vaststellen dat het netwerk door een aantal zeer
actieve vrijwilligers opnieuw werd opgestart. Het was gelukt nieuwe vrijwilligers te interesseren voor het werk en
de inzet van Bluenetwerk. Het netwerk heeft nu de beschikking over 10 actieve vrijwilligers en een aantal
betrokken sleutelfiguren.
Verder heeft het netwerk een missie, visie en werkplan opgesteld voor de komende jaren met daarin 3 belangrijk
opgaven:
•
Organisatie van blue netwerk
•
Scholing en deskundigheidsbevordering betrokken vrijwilligers
•
Organiseren van een netwerk met professionals
Concrete resultaten zijn onder meer:
•
Het netwerk beschikt over 10 actieve vrijwilligers
•
Netwerkontwikkeling met professionals in Westerpak is versterkt voor kennisuitwisseling en betere
doorverwijzing. Voorbeelden van afspraken zijn:
o samenwerking met politie over directe ondersteuning en opvang door maatschappelijk werk in geval van
aangifte van geweld
o aanwezigheid van politie bij inloopspreekuren maatschappelijk werk in de wijk zodat slachtoffers op
laagdrempelige manier eventueel met politie in contact kunnen komen.
•
Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers op het gebied van huiselijk geweld, gedwongen huwelijking en
achterlating, kinder- en oudermishandeling.
De inzet van Kezban heeft ervoor gezorgd dat er samen met vrijwilligers weer een actieve organisatie is ontstaan,
er nieuwe energie stroomt en het Bluenetwerk haar (oude) positie langzaam in de wijk weer is gaan innemen.
Het is een teer proces en zeker nog verdere ondersteuning vraagt.
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C

Amsterdam Oost

Ook in Amsterdam Oost/rand Centrum wil de gemeente Amsterdam samen met de organisaties in het stadsdeel
aandacht voor het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen. Kezban is gevraagd vrijwillige dialoogleiders,
mannen en vrouwen, te trainen en dialoogbijeenkomsten te organiseren. Het project gaat in 2016 echt lopen.
D

Amsterdam Noord

in Stadsdeel Noord was in 2015 eenzelfde traject als in West in voorbereiding. Vanuit het stadsdeel werd gewerkt
aan het verkrijgen van draagvlak bij organisaties en netwerken om een project op te zetten over het
bespreekbaar maken van taboeonderwerpen. Voorzichtig aan werd het draagvlak steeds groter. Kezban was daar
betrokken bij het geven van voorlichting aan mannen, op bijeenkomsten die werden georganiseerd door Trias
Pedagogica. Verder gaf Kezban, in opdracht van stadsdeel, deskundigheidsbevordering aan de medewerkers van
het Leefkringhuis.
Begin 2016 is in Amsterdam Noord een vrouw vermoord voor de ogen van haar kinderen. Uit onderzoek bleek het
te gaan om eerwraak. Reden voor het stadsdeel Noord om het ingezette project om huiselijk en eergerelateerd
geweld bespreekbaar te maken, te versnellen. Er werden bijeenkomsten georganiseerd waar mensen hun
emoties kwijt konden en waar tevens werd gesproken over de gevoelens van onveiligheid die bij een aantal
vrouwen leefden c.q. leven. Kezban heeft voorlichting gegevens over huiselijk en eergerelateerd geweld.
Uiteindelijk bleek er voldoende draagvlak om een train de trainersprogramma te starten en vrijwilligers op te
leiden om dialoogbijeenkomsten in de eigen groep te gaan organiseren. Dit project is begin 2016 uiteindelijk
gestart.

jaarverslag 2015

11

E

Vervolg bespreekbaar maken Taboeonderwerpen in Eindhoven

Samenwerking van Stichting Kezban met F Moradi, advies heeft stichting Kezban ook in Eindhoven een project
rondom het bespreekbaar maken van Taboeonderwerpen uitgevoerd. Ferestheh Moradi is sterk op het
bespreekbaar maken van het onderwerp ‘radicalisering’. Daarmee is dit als een van de te bespreken
taboeonderwerpen opgenomen in de training en vervolgbijeenkomsten.
In 2014 heeft stichting hier 8 dialoogleiders die in het kader van het project van het ministerie van SZW. Zij
hebben een vervolg gegeven aan het project en hebben sinds september 2015 40 voorlichtingen georganiseerd.
Daarnaast zijn nieuwe vrijwilligers gezocht, specifiek onder jongeren er zijn 6 nieuwe dialoogleider getraind,
waarvan 2 jonge mannen en 4 vrouwen. De 1 man en vrouw hebben voorlichtingen gegeven aan jongeren op
MBO school, de onderwerpen radicalisering en opvoeding was de voornaamst thema’s.
Het project loopt door in 2016.
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Bijeenkomsten en netwerkontwikkeling rondom zelfbeschikking

Naast het geven van voorlichtingen en trainingen neemt Stichting Kezban deel aan conferenties en
expertmeetings om kennis en ervaringen te delen ter verbetering van de aanpak en voorkomen van huiselijk- en
eergerelateerd geweld. In 2015 heeft Kezban aan de volgende activiteiten deel genomen en actief bijgedragen:
-

Expertmeeting Intergenerationele overdracht van geweld in het kader van het onderzoek van het VerweyJonker instituut, het onderzoekrapport is beschikbaar op de website van het Verwey-Jonker instituut.

-

Landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating in samenwerking met de werkgroep Mudawannah.
Informatie verstrekken en advies geven aan het knooppunt

-

het organiseren van de internationale vrouwendag in Eindhoven met het thema ‘vrouwen en zelfbeschikking’
in samenwerking met de raad van Iraanse vluchtelingen en migranten, de landelijke werkgroep Mudawannah
en Moradi training en coaching. De dag is bezocht door meer dan 70 vrouwen en mannen van verschillende
afkomsten en culturen.

-

Op 9 maart, op de internationale vrouwendag in Den Bosch, heeft Kezban een lezing gegeven over
eergerelateerd geweld aan 40 vrouwen van verschillend afkomsten.

-

Op 23 april in Arnhem heeft Kezban samen met de werkgroep Mudawannah de conferentie ‘mensrecht en
zelfbeschikking’ georganiseerd. Thema was de aanpak van taboebespreking. Op de bijeenkomst zijn de
certificaten uitgereikt aan de door Kezban getrainde dialoogleiders.

-

Van april tot juni: samenwerking en advisering bij het project van Movisie ”professionalisering van peer
educators en voorlichters uit eigen kring” in opdracht van ministerie van SZW.
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-

In oktober is, in het kader van lokale aanpak en in opdracht van de gemeente Eindhoven, een project gestart
waarbij het centrale doel is om vrijwillige voorlichters en professionals dichter tot elkaar te brengen. De
eerste netwerkbijeenkomst werd goed bezocht.

-

Op 24 november is in Roermond een conferentie over mensenrecht en zelfbeschikking georganiseerd in
samenwerking met de werkgroep Mudawannah. Dit ging over het bespreekbaar maken van
taboeonderwerpen, de borging van het resultaat en tevens was de rol van de lokale overheid hier centraal.

-

De problematiek van de afhankelijke verblijfsvergunning, in het bijzonder voor vrouwen, is een problematiek
die al tientallen jaren op de agenda staat van organisaties van migranten- en vluchtelingenvrouwen,
hulpverleners en vrouwenopvangen, advocaten en belangenbehartigers. De zwakke verblijfspositie van de
gezinsmigranten creëert of versterkt een ongelijke machtsverhouding binnen een relatie waarbij de vrouw
meestal het onderspit delft, ons/het doel:
•
•
•

-

Inzicht/overzicht gevolgen van de aanscherpingen van het beleid ten aanzien van de afhankelijke
verblijfsstatus;
Publieke en politieke bewustwording en vergroten draagvlak voor verandering;
Een verbetering in wet/regelgeving
Onder samenwerking van de volgende partners: stichting Kezban, Landelijke Werkgroep Mudawannah,
SONPPCAN (Somalische organisaties voor de Rechten van vrouwen en kinderen), het streefdoel is om in
2016 het project van start te laten gaan.

Deskundigheidsbevordering medewerkers van maatschappelijke opvang
In samenwerking met het meldpunt Eergerelateerd Geweld in Amsterdam hebben we een bijeenkomst
georganiseerd in opdracht van stadsdeel Amsterdam Noord bij het Amsterdams Leefkringhuis. Er waren 10
deelneemsters aanwezig vanuit verschillende discipline. Informatie gegeven en film als ik haar was laten
zien en aan de hand van de stellingen en de vragen hebben we de bijeenkomst ingevuld.
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-

De vrijwilligers van Elance in Amsterdam hebben in twee dagdelen training gehad zij zijn geïnformeerd en
getraind voor thema eergerelateerd geweld, partnerkeuze en achterlating.

-

In 2014 waren op uitnodiging van universiteit Utrecht en Amsterdam Zuidoost Turkije twee burgemeesters
en hun medewerkers in Nederland geweest. Zij hebben ook gesproken met vertegenwoordigers van Kezban.
Op verzoek en op de uitnodiging van de delegatie uit Turkije is vanuit Nederland een tegenbezoek
georganiseerd door de Vrije Universiteit Amsterdam. Daaraan hebben deelgenomen vertegenwoordigers van
de gemeente Deventer, Dona Daria Rotterdam, Free Woman Foundation, Saxion Hogeschool en Stichting
Kezban. De deelnemers hebben verschillende vrouwenorganisaties, vrouwen opvanghuizen en een
vluchtelingenkamp bezocht.
Dit bezoek was van groot van belang voor Kezban. We hebben geleerd dat met weinig middelen en met
heel veel enthousiasme kan worden gewerkt aan de complexe thema’s als eergerelateerd geweld en
huwelijksdwang. Het heeft weer aangetoond dat het nodig is door te gaan met onze kerntaak en dat het
mogelijk is thema’s als opvang en voorlichting voor vrouwen te combineren met bijvoorbeeld
empowerment, scholing en arbeid. We zullen hetgeen we daar hebben geleerd, ook in Nederland gebruiken
bij het ontwikkelen van aanbod en het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen. De deelnemers hebben
daar afspraken gemaakt om elkaar blijvend te informeren en waar nodig ondersteuning aan te bieden bij
elkaars beleid en uitvoering.

-

Gesprekken gevoerd met ervaringsdeskundigen en met Hagar-Sarah, een organisatie voor de dialoog tussen
moslim joden en christenen, en een protestantse kerkelijk organisatie voor vrouwen gevestigd in Haarlem
over het thema seksualiteit. Hiermee hebben we inzichten verzameld voor een nieuw projectvoorstel dat we
samen met deze organisaties in 2016 zullen starten om seksualiteit bespreekbaar te maken voor het
versterken van de kracht/empowerment van vrouwen. De meeste vrouwen hebben afstand genomen van
hun religieuze opvoeding en een eigen weg gezocht ten opzichte van de regels en andere boodschappen tav
seksualiteit die ze hebben mee gekregen. Ook een vrije opvoeding betekende een eigen zoektocht.
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De financiën van Stichting Kezban

Financieel
Stichting Kebzan heeft in 2015 een aantal projecten uitgevoerd. Alleen het project Beschrijving Interventie “Als ik
haar was” is ook in 2015 afgerond. Derhalve zijn zowel de opbrengsten als de kosten hierin in het resultaat van
2015 opgenomen. Andere projecten uit 2015 worden in 2016 afgerond. Het resultaat van deze projecten wordt
dan ook in boekjaar 2016 verantwoord. De reeds bestede kosten staan op de balans onder Overige vorderingen
en de reeds ontvangen bijdragen zijn vermeld op de balans onder Overige schulden.
Doordat de meeste projecten nog niet zijn afgerond heeft Kezban in 2015 financieel een negatief resultaat
behaald. Het negatieve resultaat bedroeg € 8.178. De “buffer” is in stand gebleven om ingeval van ontbrekende
of sterk teruglopende inkomsten, de werkzaamheden van de stichting één jaar financieel te kunnen overbruggen.
Daar komt bij dat overheden en andere subsidiegevers financiële zekerheid willen of een uit te voeren project ook
kan worden uitgevoerd als de voorziene kosten worden overschreden. Tussentijdse verhoging van subsidies vindt
men niet meer acceptabel. Een toereikende buffer blijft dus nodig.
Het stichtingsvermogen is van € 55.681 met het geleden verlies afgenomen tot € 47.503.
Stichting Kezban ontving in 2015 vanuit verschillende opdrachtgevers een subsidies en/of projectvergoeding.

Donateurs
Wij prijzen ons gelukkig met onze trouwe donateurs, helaas zijn dat er steeds minder geworden. We blijven op
zoek naar nieuwe donateurs. Aan donaties en giften hebben wij in 2015 een bedrag van € 200 ontvangen.
Overig
Er zijn ook andere beperkte inkomsten uit de vergoeding voor de dvd’s en het geven van trainingen en/of
voorlichting.
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Vooruitzichten
Wij verwachten in heel 2016 een positief financieel resultaat te behalen.
De verdere toekomst blijft nog wel een punt van zorg. Het kabinetsbeleid is gericht op het verstrekken van
opdrachten aan samenwerkingsverbanden en aan grotere spelers in de “markt”. Verdere bezuinigingen worden
niet uitgesloten. Financiering vanuit de rijksoverheid voor organisaties als Kezban zal hierdoor afnemen.
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. Al is die rente opbrengst door de lage marktrente
wel sterk teruggelopen. De bestuursleden ontvangen geen structurele bestuursvergoeding, maar wel 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.
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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.
Financieel Jaarverslag 2015
Op de volgende pagina’s staat een opstelling van de balans per 31 december 2015 en de Staat van Baten en
Lasten over 2015.
Op 28 juni 2016 zijn het accountantsverslag en de samenstellingsverklaring uitgebracht conform de in Nederland
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Op 19 juni 2016 is het financieel jaarverslag
2015 goedgekeurd door het bestuur van Stichting Kezban.
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 2015
31 december 2015

31 december 2014

Activa
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen

jaarverslag 2015

€ 27.680
221
______

€ 24.140
458
_______
€ 27.901

€ 24.598

72.424

84.028

______
€ 100.325
=====

_____
€ 108.626
=====
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BALANS PER 31 DECEMBER 2014
31 december 2015

31 december 2014

Passiva
EIGEN VERMOGEN
Stichtingsvermogen

€ 47.503

€ 55.681

KORTLOPENDE SCHULDEN
Belastingen en premies sociale
Verzekeringen

€ 8.037

Overige schulden (toekomstige projectkosten)
Overlopende passiva
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€ 49.250
3.572
______

€ 49.551
3.394
€ 52.822
______

______
€ 52.945
______

€ 100.325
=====

€ 108.626
=====
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WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2014
2015

Opbrengsten

Kantoorkosten
Presentatiekosten
Algemene kosten

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
(rente en kosten)
Resultaat

jaarverslag 2015

2014

€ 200

€ 15.445

€

849
475
7.545
______

€

1492
248
10.354
______

€ 8.778
______
€ (8.578)

€ 12.094
______
€ 3.351

400
______
€ (8.178)
======

809
______
€ 4.160
======
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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
p/a Wittgensteinlaan 143
1062 KC Amsterdam
info@stichtingkezban.nl
www.stichtingkezban.nl
06 – 12 50 7996

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

Bestuur
Mw. Findik Demir, voorzitter
Mw. Mieke Maas, secretaris
Mw. Louwra de Groot, penningmeester
Dhr. Sezgin Cihangir, bestuurslid
Mw. Cilay Ozdemir, bestuurslid
Specifieke website voor jongeren over eer en relaties: www.hallokezban.nl
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