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Bestuursverslag 2021

1. Algemene informatie
De jaarrekening is ingericht conform de richtlijn 640 organisaties zonder winststreven.
De statutaire naam is stichting Femmes for Freedom (FFF)
Femmes for Freedom is een stichting die opkomt voor vrouwen die de nare gevolgen
ondervinden van allerlei vormen van huwelijkse gevangenschap en voor vrouwenrechten.

Naam verslagleggende rechtspersoon

Stichting Femmes for
Freedom

Adres

Jan van Nassaustraat 102

Postcode

2596 BW

Plaats

Den Haag

Telefoonnummer

070-3626506

Identificatienummer Kamer van Koophandel

54074681

E-mailadres

info@femmesforfreedom.com

Internetpagina

www.femmesforfreedom.com

Doelstelling:
Femmes for Freedom streeft naar zelfbeschikkingsrecht voor alle vrouwen. Een belangrijk
onderdeel daarvan is huwelijkse gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zij zet zich in tegen
huwelijksdwang, kindhuwelijken, achterlating, polygamie, huwelijkse gevangenschap,
verborgen vrouwen en een betere vrouwenopvang. Ook zet de stichting zich in voor de
seksuele vrijheid & gezondheid en de financiële zelfverdediging van vrouwen.
Doelgroep:
Meisjes en vrouwen met een niet westerse migratie-en vluchtelingen achtergrond vormen de
doelgroep van Femmes for Freedom.
In de discussie over de misstanden in de vrouwenopvang en geweld tegen vrouwen in het
algemeen blijkt ook dat er evenveel drempels zijn voor westerse als voor niet westerse
vrouwen met een migratie-en vluchtelingenachtegrond om weer volledig over hun eigen leven
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te beschikken. Femmes for Freedom zet zich derhalve in voor alle vrouwen, van welke
afkomst en achtergrond dan ook, die vanwege geweld, familie- of gemeenschapsdwang hun
fundamentele recht op zelfbeschikking niet kunnen uitoefenen.
Missie:
FEMMES FOR FREEDOM streeft naar huwelijkse vrijheid en gelijkheid tussen vrouwen en

mannen.
Visie:
Om dit te bereiken willen wij een laagdrempelige organisatie zijn voor de in het huwelijk
gevangen vrouw en voor iedereen die deze vrouwen wil helpen. Femmes for Freedom wordt
gedreven door een grote verontwaardiging over de onrechtvaardige behandeling van vrouwen
die in huwelijkse onvrijheid verkeren door grove mensenrechtenschendingen. Femmes for
Freedom wordt ook gedreven door het optimisme een gelijke wereld te creëren waarin
mannen en vrouwen op een gelijke en eerlijke manier worden behandeld. Femmes for
Freedom is sterk in het maatschappelijk en politiek agenderen van problemen rondom
huwelijkse onvrijheid en het bevorderen van gendergelijkheid in diverse gemeenschappen en
alle lagen van de samenleving. De laagdrempelige juridische helpdesk vormt het hart van
Femmes for Freedom. Hier krijgen hulpzoekenden juridische en zo nodig verdere
ondersteuning, waar nodig verwijzen wij ze door naar de juiste hulpverlening.
Met de juridische blik, praktische kennis, onbevreesde houding en lobby-kwaliteiten weet de
stichting het verschil te maken voor vrouwen en meisjes. Vanwege de diepgaande kennis van
de problemen op het gebied van huwelijkse gelijkheid voor meisjes en vrouwen uit diverse
gemeenschappen, verwijzen veel hulpverleningsinstanties vrouwen met gecompliceerde
problemen door naar Femmes for Freedom. Femmes for Freedom bedenkt met meisjes en
vrouwen die te maken hebben gehad met onvrijheden oplossingen en campagnes om de
positie van meisjes en vrouwen te verbeteren. Dat geeft de vrouwen een gevoel van kracht
(mijn verhaal doet er toe, ik kan verandering teweeg brengen) en het zorgt ervoor dat politici
de noodzaak voelen iets aan de problematiek te doen door middel van wetgeving, beleid en
hulpverlening. Deze grassroots manier van werken heeft effect, inmiddels heeft Femmes for
Freedom door deze werkwijze en agendering via de media meerdere wetswijzigingen tot
stand weten te brengen, alsmede veranderingen in de hulpverlening. De expertise van
Femmes for Freedom is gelegen in het signaleren van problemen in de praktijk en die weten
te vertalen naar effectieve wetgeving, beleid en hulpverlening die meisjes en vrouwen kan
helpen en beschermen. Daarnaast richt de stichting zich op onderzoek en acties, zoals
bijvoorbeeld het uitdelen van spiekpennen, waarmee de organisatie jonge vrouwen probeert te
wijzen op hun rechten en mogelijkheden.
Femmes for Freedom geeft vrouwen (en advocaten en hulpverleners) advies over de
juridische weg om uit huwelijkse gevangenschap te kunnen komen. Ook geeft Femmes for
Freedom informatie over de maatschappelijke consequenties van huwelijkse onvrijheid.
Femmes for Freedom werkt aan bewustwording en vraagt actief aandacht voor de
onrechtvaardige situatie waarin vrouwen verkeren. Femmes for Freedom werkt aan nieuwe
perspectieven voor vrouwen die met verschillende vormen van onvrijheid te maken hebben.
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Door de inspanningen van Femmes for Freedom is huwelijkse gevangenschap in Nederland
strafbaar geworden en erkend als geweld tegen vrouwen. En hebben wetswijzigingen in het
Burgerlijk Wetboek ertoe geleid dat huwelijkse gevangenschap makkelijker ontbonden kan
worden. Huwelijkse gevangenschap is echter niet alleen een nationaal, maar ook een
internationaal fenomeen. Derhalve wil Femmes for Freedom wereldwijde erkenning van
huwelijkse gevangenschap als geweld tegen vrouwen. Femmes for Freedom vindt dat
gevangen vrouwen door iedereen herkend en geholpen moeten worden. Dit doet Femmes for
Freedom met vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, juridische professionals en samenwerkende
organisaties en overheden. Femmes for Freedom is een organisatie voor iedereen: voor
vrouwen, maar ook voor mannen van alle leeftijden!
Juridische structuur:
Femmes for Freedom is een stichting.
De organisatie:
Op 5 december 2011 zijn de statuten gepasseerd bij de notaris en is de stichting officieel
opgericht. Op 23 mei 2014 zijn de statuten gewijzigd. De stichting heeft een vrijwillig
onbezoldigd bestuur. In 2020 is het bestuur vier keer bijeengekomen met de directeur. Van de
bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt. Daarnaast hebben individuele bestuursleden
regelmatig in persoon, telefonisch en via e-mail overleg met de directeur. Femmes for
Freedom staat onder dagelijkse leiding van de directeur die door het bestuur benoemd is. Het
bestuur bepaalt in samenwerking met de directeur het beleid en de werkwijze.
Samenstelling bestuur:
- Geertjaap Buth, algemeen bestuurslid vanaf 1 april 2021
- Nazia Rafiq, algemeen bestuurslid vanaf 1 juni 2017
- Muriel van der Klei, penningmeester vanaf 1 januari 2018
Alle leden van het bestuur zijn vrijwilligers en de functies zijn onbezoldigd. Alle
werkzaamheden zijn door de bestuursleden gedaan in hun vrije tijd naast een betaalde baan.
Medewerkers:
Ultimo 2021 zijn er vier mensen in loondienst. Shirin Musa is directeur en Imane Daoudi is
projectleider. Ana Catalina en Eefke Deneer zijn als projectmedewerker in dienst.
Jaarverslag 2021
Er is een afzonderlijk jaarverslag 2021 opgesteld waarin wordt ingegaan op de activiteiten die
de stichting in 2021 heeft verricht.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

A C T I V A
2021

2020

€

€

Vaste activa
Materiële vaste activa

1.001

1.665

53.123

90.998

89.811

85.050

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

________________

143.935

177.713

37.102
27.428

44.379
22.586

P A S S I V A

Reserves en fondsen
Reserves:
Continuïteitsreserve
Freedom Fund

________________

Schulden op korte termijn

64.530

66.965

79.405

110.748

________________

143.905

177.713
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Uitkomst
2021

Begroting Uitkomst
2021
2020

€

€

€

Baten als tegenprestatie voor levering van
producten en diensten
Subsidiebaten
Giften en baten uit fondsenwerving

800
263.242
16.822

392.602
35.000

309
213.897
30.931

Som der Baten

280.864

427.602

245.137

.......................

.......................

.......................

Lasten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Algemene en project kosten
Afschrijving

156.722
12.155
113.599
664

160.000
11.450
250.328
500

128.343
11.569
69.831
651

Som der Lasten

283.140

422.278

210.394

.......................

.......................

.......................

159

150

152

- 2.435

5.174

34.591

Baten

Financiële lasten
Rente en bankkosten

Resultaat
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2.1 Resultaatbestemming 2021

- 2.435

Resultaat 2021
Naar:
Continuiteitsreserves
Freedum Fund

- 7.277
4.842
- 2.435

Ondertekening namens bestuur
Den Haag, 25 februari 2022
Penningmeester
Muriel van der Klei

Bestuurslid
Nazia Rafiq
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TOELICHTING BIJ DE BALANS OP 31 DECEMBER 2021 EN DE STAAT VAN
BATEN EN LASTEN OVER 2021

I. Algemeen
De Stichting Femmes for Freedom is op 5 december 2011 opgericht en is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 54074681.
Boekjaar
Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
De jaarrekening 2021 is opgesteld volgens de Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.
Missie (doelstelling)
De doelstelling van Stichting Femmes for Freedom, statutair gevestigd te Amsterdam, wordt
in de statuten als volgt omschreven:
Het behartigen van de belangen van en het opkomen voor vrouwen die in huwelijkse
gevangenschap leven in het bijzonder en het opkomen voor vrouwenrechten in het algemeen.
Onder huwelijkse gevangenschap wordt in deze verstaan dat vrouwen tegen hun wil
gedwongen worden om getrouwd te blijven in een religieus huwelijk. In de situatie van
huwelijkse gevangenschap zijn vrouwen (meestal) wel gescheiden uit een burgerlijk huwelijk
naar het recht van het land van verblijf, terwijl zij niet kunnen scheiden uit het religieuze
huwelijk of burgerlijk huwelijk naar het recht van het land van herkomst van een of beide
partners, omdat hun echtgenoot hieraan niet meewerkt. De stichting streeft wereldwijde
gelijke behandeling van vrouwen voor, tijdens en na het huwelijk na.
II. Grondslagen voor de waardering
Algemeen en continuïteit
De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. Het stelsel van
bepaling van vermogen en resultaat dat is gehanteerd gaat uit van verkrijgingsprijzen.
Activa en passiva
Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

III. Resultaatbepalingsgrondslagen
Toerekening opbrengsten en kosten
Alle structurele opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop
zij betrekking hebben. Alle overige opbrengsten (o.a. schenkingen) worden als opbrengst
verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen. De op de
opbrengsten drukkende kosten zijn gebaseerd op historische uitgaafprijs.
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3.1 TOELICHTING OP DE BALANS OP 31 DECEMBER 2021

A C T I V A

Materiële vaste activa

2021

2020

€

€

Boekwaarde begin boekjaar
Investeringen boekjaar
Af: afschrijving boekjaar

1.665
664

1.316
999
651

Boekwaarde per 31 december

1.001

1.665

De verdeling van de boekwaarde over de materiële activa is als volgt:
- Inrichting en inventaris
- Hard- en software

1.001

1.665

Boekwaarde per 31 december

1.001

1.665

2.750
800
33.612
4.852
9.734
1.375

87.774
3.224
-

53.123

90.998

89.811

85.050

89.811

85.050

Afschrijvingspercentages:
- Inrichting en inventaris:

20 %

Vlottende activa
Vorderingen
Waarborgsom
Nog te factureren omzet
Nog te ontvangen subsidie LEF
Nog te ontvangen subsidie FIOR
Nog te declareren SoZa
Vooruitbetaalde huur

Liquide middelen
ABN AMRO Bank N.V.

10

Stichting Femmes for Freedom

3.1 TOELICHTING OP DE BALANS OP 31 DECEMBER 2021
P A S S I V A
Continuïteitsreserve
Als waarborg voor de continuïteit van de activiteiten van de Stichting op langere termijn heeft
het bestuur in 2013 besloten tot de vorming van een financiële buffer. Het bestuur is van
mening dat voor de continuïteit van de Stichting een financiële buffer wenselijk is van rond de
één maal de uitvoeringskosten. In 2021 is er financiële ruimte om aan deze reserve te doteren.
Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt:
2021
2020

Stand continuïteitsreserve per 1 januari
Bij: bestemming resultaat
Stand continuïteitsreserve per 31 december

€

€

44.379
- 7.277
37.102

32.374
12.005
44.379

Freedom Fund
Omdat het financieel beter gaat met de Stichting is in 2021 het Freedom Fund weer nieuw
leven ingeblazen. Uit het Freedom Fund worden kosten betaald die verband houden met het
bevrijden van vrouwen uit huwelijksgevangenschap. Donaties voor dit fonds komen voort uit
diverse giften en geoormerkte ontvangsten.
Het verloop van het Freedom Fund kan als volgt worden gespecificeerd:

Stand per 1 januari
Bij: geoormerkte bijdragen 2021
Af: kosten Freedom Fund 2021

22.586
8.822
3.980

30.931
8.345

Freedom Fund per 31 december

27.428

22.586

2021

2020

€

€

Kortlopende schulden

Loonheffing en sociale premies
Vooruit ontvangen subsidie FIOR
Vooruit ontvangen bijdrage SAM
Vooruit ontvangen bijdrage HAELLA
Reservering vakantiegeld- en dagen
Nog te betalen kosten
Nog te betalen accountantskosten

3.773
47.155
1.600
11.569
11.308
4.000

4.062
70.633
8.254
22.254
5.000

79.405

110.748
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Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen
Met ingang van 1 december 2020 heeft de stichting een huurcontract afgesloten voor
kantoorruimte aan de Waldorpstraat 13A te Den Haag. Dit contract is beëindigd per 30 juni
2021. Per 9 juli 2021 is een huurovereenkomst afgesloten voor kantoorruimte aan de Jan van
Nassaustraat 102 te Den Haag. De overeenkomst heeft een looptijd van 3 jaar met een optie
tot een aansluitende huurperiode van 3 jaar. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt circa
€ 16.500.
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4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en diensten
Uitkomst
2021
€
Projecten en adviezen

800

Begroting Uitkomst
2021
2020
€

€

5.000

309

De opbrengst projecten en adviezen betreffen opbrengsten van een Vrijheidslezing en een
opbrengst van Instituut Clingendael.

Subsidiebijdragen
Ministerie OCW / LEF II (1)
Ministerie van Buitenlandse Zaken / FIOR (2)
Mama Cash
Ministerie van SoZa/voorlichting (3)
SAM (4)
Haëlla Stichting (5)
Oranjefonds
Overige subsidiebijdragen
Totaal

96.322
75.486
86.919
2.840
1.675
-

172.430
75.618
94.559
49.995
-

186.648
19.858
4.167
3.224
-

263.242

392.602

213.897

1. Op 25 juli 2019 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan Stichting
FFF een subsidie van ten hoogste € 517.291 verleend voor het vervolgproject ‘LEF 20192022’ voor de periode van 1 mei 2019 tot en met 30 april 2022. In 2019 en 2020 is totaal aan
dit project een bedrag besteed van € 313.501. In 2021 is aan uren besteed voor een bedrag van
€ 78.265 en aan externe kosten € 18.057. Aan voorschotten is tot en met 2021 ontvangen €
376.212. Derhalve is per 31 december 2021 een vordering van € 33.612 inzake dit project op
de balans opgenomen.
2. Op 15 oktober 2019 heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken aan Stichting FFF een
subsidie van ten hoogste € 96.959 verleend voor het project ‘Freedom is our Right” afgekort
FIOR voor de periode van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2022. Tot en met 31
december 2020 is aan dit project een bedrag besteed van € 21.475. In 2021 is dit project zo
goed als afgerond en is aan uren € 71.813 besteed, hiervan is maar € 58.018 declarabel, het
verschil ad € 13.795 komt ten laste van de exploitatie 2021. Aan externe kosten is uitgegeven
€ 17.468. Aan voorschotten is tot en met 31 december 2021 ontvangen € 92.108, derhalve is
per 31 december 2021 een bedrag van € 4.853 nog te ontvangen inzake dit project op de
balans opgenomen. Dit bedrag zal in 2022 worden ontvangen.
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4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
3. Op 10 november 2020 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie
Samenleving en Integratie Buitenlandse Zaken aan Stichting FFF een projectbijdrage van ten
hoogste € 97.782,50 verleend voor het project ‘Voorlichting aan nieuwkomers inzake
zelfbeschikking”. In 2021 is hierop een aanvullende bijdrage beschikt zodat de totale bijdrage
€ 121.534 bedraagt. Dit project loopt van 16 november 2020 tot en met 28 februari 2022.
In 2020 is een bedrag van € 3.224 besteed aan dit project en in 2021 bedragen de kosten van
dit project € 86.919. In 2021 is ontvangen € 80.409, het verschil ad € 9.734 wordt in 2022
gedeclareerd en staat derhalve als vordering opgenomen op de balans per 31 december 2021.
4. Op 4 mei 2021 heeft The Foundation for Agnosticism and Meritocracy (SAM) een bedrag
van €49.995 toegezegd voor een project betreffende de financiële zelfverdediging van biculturele meisjes en vrouwen. In 2021 is aan dit project €2.840 besteed. De gehele toezegging
is in 2021 ontvangen derhalve staat een bedrag €47.155 als vooruit ontvangen op de balans,
Dit project loopt door in 2022.
5. Op 24 juni 2021 heeft Haëlla Stichting een bijdrage toegekend van € 3.250 per jaar. Deze
toekenning is in principe voor 3 jaar. In de jaarrekening 2021 is € 1.625 als bate verantwoord
en €1.625 als vooruit ontvangen bate.

Donaties en giften eigen fondsenwerving

Uitkomst
2021
€

Donaties en giften eigen fondswerving

16.822

Begroting
2021
€

35.000

Uitkomst
2020
€

30.931

Van het in 2021 het bedrag ontvangen bedrag aan donaties en giften ad € 16.822 is via
resultaatbestemming €8.822 toegevoegd aan het Freedom Fund. Deze opbrengsten zijn
geoormerkt voor het Fund en wordt derhalve opgenomen als baten- en kostenpost van de
stichting. Een bedrag van € 8.000 kom ten gunste van de exploitatie 2021.
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4.2 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Uitkomst
2021
€

Begroting Uitkomst
2021
2020
€

€

Lasten
Personeelskosten
Salarissen
Sociale lasten en pensioenen
Overige personeelskosten

132.931
21.829
1.962

160.000

101.029
16.052
11.262

Totaal personele kosten

156.722

160.000

128.343

Huisvestingskosten
Huur

12.155

11.450

11.569

Totaal huisvestingskosten

12.155

11.450

11.569

Algemene en project kosten
Reis- en verblijfkosten
Computerkosten en kosten Website
Telefoonkosten
Contributies en vakliteratuur
Drukwerk en kantoorbenodigdheden
Accountantskosten
Advieskosten
Promotiekosten
Projectkosten LEF
Projectkosten FIOR
Projectkosten SZW
Projectkosten SAM
Uitgaven Freedom Fund
Projectkosten overig
Kosten Fondsenwerving
Overige algemene kosten

7.163
1.623
2.079
847
4.170
5.232
54
188
18.057
17.467
51.516
3.980
528
695

5.000
35.000

5.514
257
2.207
1.082
5.403
6.522
242
149
30.524
419
6.050
8.345
3.117
-

113.599

250.328

69.831

Afschrijving
Afschrijving inrichting en inventaris

664

500

651

Totaal afschrijving

664

500

651

Financiële lasten
Rente en bankkosten

159

150

152

Totaal financiële lasten

159

150

152

Totaal algemene en project kosten

61.733
42.536
68.559
37.500
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