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Inleiding 

 

 

Bijgaand vindt u de jaarrekening van de in 2016 opgerichte Stichting UN Women Nationaal 

Comite Nederland. De stichting is opgericht per 8 augustus 2016 en is gevestigd te Den 

Haag. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder 

dossiernummer 66624525.  

 

Activiteiten  

De stichting stelt zich ten doel het ondersteunen van VN Vrouwen en het mandaat en de 

missie van VN Vrouwen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband 

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting is een organisatie zonder winststreven.  

 

Bestuur  

Het bestuur bestaat uit de volgende functies en personen:  

 Voorzitter:  A I.C.M. Vervoord 

 Secretaris: J. van Schayik, in oktober afgetreden en opgevolgd door S.M. Afzal 

 Penningmeester:  G. Brinkman 

Het bestuur ontvangt voor haar activiteiten geen bezoldiging. 

 

Vaststelling jaarrekening  

Het bestuur van de stichting heeft de jaarrekening 2017 op 25 juni 2018 vastgesteld. Het 

resultaat na bestemming over het boekjaar 2017 bedroeg € 14.905,-  . 

De jaarrekening is op 4 november gecontroleerd en goed bevonden door de 

kascontrolecommissie, bestaande uit: 

K. F. Faber 

M. A.  Lindenboom 

S. G. Verhaar 
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Activity Report UN Women National Committee the Netherlands 

Bestuursverslag 2017 

Na de oprichting in oktober 2016 was 2017 het eerste volle jaar voor UN Women Nationaal Comité 

(NC) Nederland. In dit jaar heeft de organisatie een aantal mooie campagnes op kunnen zetten, en 

haar netwerk flink uitgebreid.  

 

Politieke HeForShe campagne 

De eerste maanden van 2017 stonden in het teken van de 

campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. UN 

Women NC Nederland heeft hierop ingespeeld door de 

mannelijke lijsttrekkers te vragen een eigen belofte te doen, als 

HeForShe Champion, om vrouwenrechten en gendergelijkheid 

te bevorderen. De lijsttrekkers van D66, GroenLinks, PvdA en SP 

namen deel, en Premier Rutte als lijsttrekker van de VVD had 

zich al een jaar eerder opgeworpen als HeForShe Champion. 

Foto's en quotes van de mannen werden op de HeForShe 

website en via sociale media gedeeld vanaf 8 maart tot 15 

maart, de dag van de verkiezingen. Dit leverde, naast het commitment van de lijsttrekkers, ook 65 

ondertekenaars van de HeForShe verklaring op heforshe.nl op. 

 

Petitie 50/50 kabinet 

Na de verkiezingen ging een ingewikkelde kabinetsvorming van 

start. Het duurde lang voordat de partijen VVD, CDA, D66 en 

ChristenUnie er samen uit waren. Tegen de tijd dat het op het 

selecteren van bewindslieden aan kwam lanceerde UN Women 

NC Nederland een petitie voor 50% vrouwen in het nieuwe 

kabinet,  met een opinie-artikel in een landelijk dagblad, op 

sociale media en via diverse organisaties in het netwerk. Niet 

lang daarvoor werd in Frankrijk ook een kabinet samengesteld 

met de helft vrouwen, en uiteraard was in Canada al een aantal jaren geleden een 50/50 kabinet 

aangetreden. Bij die gelegenheid sprak de Canadese Premier Trudeau de historische woorden: 'Why? 

Because its 2015!'. In Nederland bleef het percentage vrouwen in het kabinet de laatste perioden 

echter rond de 40% schommelen, ondanks dat 2015 al een tijdje geleden was. In de Tweede Kamer 

waren juist minder vrouwen gekozen dan in de vorige periode. De petitie vond veel weerklank. Meer 

dan 1.400 mensen ondertekenden. Een brief aan Premier Rutte en de formerende partijen werd 

verzonden, maar helaas kozen zij toch weer voor een overgrote meerderheid aan mannen. Maar 

voor het eerst stonden daarna de kranten bol van kritiek op deze keuze, en moest Premier Rutte zich 

daar uitgebreid voor verantwoorden.  
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Safe Streets 

Intussen werd gewerkt aan het in de steigers zetten van de 

campagne Safe Streets, als Nederlandse variant op de 

internationale UN Women campagne Safe Cities, om 

straatintimidatie te bestrijden. Straatintimidatie speelt overal 

ter wereld, dus ook in Nederlandse gemeenten. Daar waar 

onderzoek is gedaan geeft meer dan 80% van de vrouwen en 

meisjes aan wel eens seksueel geïntimideerd te zijn. De opzet 

van Safe Streets is om Burgemeesters of Wethouders uit te nodigen de Safe Streets verklaring te 

ondertekenen, waarin zij toezeggen actie te ondernemen tegen straatintimidatie in de gemeente. Na 

de ondertekening ondersteunt UN Women NC Nederland de gemeenten met instrumenten en 

voorbeelden van mogelijke actie, onder andere uit de inmiddels meer dan twintig Safe Cities 

wereldwijd. In 2017 werd de eerste verklaring ondertekend door Burgemeester Toon Mans van 

Castricum. Daarna volgden Utrecht en Heiloo. In Emmen werd een motie in de Gemeenteraad om 

Safe Streets gemeente te worden unaniem aangenomen, maar is gewacht tot na de lokale 

verkiezingen in 2018 om de verklaring te ondertekenen. Daarnaast werd contact gelegd met 

meerdere andere gemeenten. Het project zal in 2018 verder uitgebouwd worden.  

 

Orange the World 

Op 25 november 2018 was het weer de Internationale Dag 

tegen Geweld tegen Vrouwen. In 2016 werd deze dag 

gememoreerd met het uitlichten van het EYE in Amsterdam. 

In 2017 werd het grootser aangepakt, in samenwerking met 

Zonta Rotterdam en Zonta Nederland. De gemeente 

Rotterdam werd bereid gevonden om de Erasmusbrug 

oranje uit te lichten op deze dag, en Minister Sigrid Kaag van 

Ontwikkelings-samenwerking en Buitenlandse Handel kwam 

naar Rotterdam om samen met Burgemeester Achmed Aboutaleb de pers toe te spreken. De actie 

ontving veel positieve pers en aandacht op sociale media.  

 

Voorbereidingen voor de HeForShe Arts Week Amsterdam 2018 

De eerste HeForShe Arts Week Amsterdam vond niet plaats in 2017, maar in maart 2018. De 

voorbereidingen op de Arts Week waren uiteraard wel al in volle gang in de laatste maanden van 

2017. Met een team enthousiaste vrijwilligers is gewerkt aan het engageren van artiesten, locaties en 

sponsoren om het evenement mogelijk te maken.  

 

Vrijwilligersteam 

In de eerste helft van 2017 werd het kernteam van UN Women NC Nederland, bestaand uit de 

manager campagnes, manager fondsenwerving en de directeur, nog voor een klein deel van hun 

besteedde uren betaald. Vanaf mei 2017 is iedereen vrijwilliger, inclusief het kernteam en uiteraard 

het bestuur. Een geweldig team van 15 tot 20 vrijwilligers zet zich met enthousiasme in voor de 

diverse campagnes en projecten, in wisselende samenstellingen en soms wat meer of minder.  
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Bestuur 

In 2016 werd de organisatie opgericht door een bestuur bestaand uit voorzitter Anke Vervoord, 

penningmeester Gerard Brinkman en secretaris Jilt van Schayik. In oktober 2017 trad Jilt van Schayik 

af, en werd vervangen door Sahar Afzal.  
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Balans 2017 

   

    

     

Activa  31-dec-17 31-dec-16 31-dec-15 

Vlottende activa    

Liquide middelen 22.537 14.490 0 

     

Totaal Activa 22.537 14.490 0 

     

     

Passiva     

Reserves     

Voorziening Campagnes 7.632 7.632 0 

Positief resultaat 14.905   

Kortlopende schulden  6.858 0 

     

Totaal Passiva 22.537 14.490 0 
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Staat van Baten en Lasten  
2017     

     

 Realisatie 2017 Begroot 2017 

Inkomsten     

Baten van particulieren 5.862  88.000  

Baten van subsidies van overheden 35.000  33.000  

Baten van bedrijven   50.000  

Baten van overige organisaties   107.000  
     

     

Totaal  40.862  278.000 

     

     

Uitgaven     
 
Besteed aan doelstellingen     

Uitbesteed werk 15.680  49.290  

Realisatie website 528  7.000  

Reiskosten woon werk 1.759    

Campagne Reis- en verblijfkosten     

Campagnes advertentiekosten   114.000  

Campagnes organisatiekosten 1.312  2.000  

Subtotaal  19.279  172.290 

     

Besteed aan werving     

Lidmaatschappen 500  250  

Fondswerving marketingkosten    82.868  

Fondswerving organisatiekosten 5  2.520  

Subtotaal  505  85.638 

     

Administratie en beheer     

Overige onkosten     

Representatie 255    

Bestuurskosten     

Huur 4.946    

Verzendkosten     

Bankkosten   261  

Kantoorkosten 972  2.050  

Subtotaal  6.173  2.311 

     

     

Totaal Lasten  25.957  260.869 

     

Saldo  14.905  17.130 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling  

 

Algemeen  

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 

verslaggevingsregels alsmede met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 

Fondsenwervende instellingen, rekening houdend met regelgeving van Goede Doelen 

Nederland.  

De jaarrekening is opgesteld in euro's.  

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere 

waarderingsgrondslag is vermeld.  

 

Baten en Lasten 

Baten en lasten zijn, voor zover zij er betrekking op hebben, toegerekend aan het boekjaar 

waarop deze betrekking hebben.  

De baten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop 

zij betrekking hebben.  

 

Toerekening lasten  

De kosten bestaan uit personeels-, huisvestings-, uitbesteed werk, en kantoor- en algemene 

kosten. Deze kosten worden toegerekend aan de doelstelling, de werving van baten en aan 

beheer en administratie. De kosten van kosten van beheer en administratie zijn die kosten 

die de organisatie maakt in het kader van de interne beheersing en administratievoering en 

die niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving baten.  
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Toelichting op balans   

    

     

Activa  31-dec-17 31-dec-16 31-dec-15 

Vlottende activa    

Liquide middelen 22.537 14.490 0 

     

Totaal Activa 22.537 14.490 0 

     

     

Passiva     

Reserves     

Voorziening Campagnes 7.632 7.632 0 

Positief resultaat 14.905   

Kortlopende schulden  6.858 0 

     

Totaal Passiva 22.537 14.490 0 
 

  

 

Liquide middelen 

Het saldo op de bankrekening betrof per 31 december 2017  € 22.537,- 

 

Voorziening Campagne 

In 2016 is besloten om het positieve resultaat van € 7.632 te reserveren in een voorziening 

voor de campagnes. In 2017 is er geen gebruik gemaakt van de voorziening. Op advies van 

het CBF is besloten om deze voorziening in 2018 op te nemen in de begroting. 
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Toelichting op Staat van baten en lasten  

Inkomsten 

 

 Realisatie 2017 Begroot 2017 

    

Baten van particulieren 5.862  88.000  

Baten van subsidies van overheden 35.000  33.000  

Baten van bedrijven               50.000  

Baten van overige organisaties             107.000   
     

     

Totaal  40.862  278.000 

 

 

Baten van particulieren 

In 2017 zijn er op kleine schaal donateurswervende activiteiten uitgevoerd . Daardoor bleef 

het resultaat ver achter bij de begroting. Wel werd een eerste grote gift van een particulier, 

groot € 3.000 ontvangen. De eerste maandelijkse incasso vond plaats begin december, groot 

€ 15,- . 

 

Baten van subsidies van overheden 

In het kader van een driejarige overeenkomst werd van de gemeente Den Haag een bijdrage 

ontvangen van € 35.000. In 2018 zal deze bijdrage voor het laatst worden ontvangen. 

 

Baten van bedrijven en overige organisaties 

Gehoopt was om in 2017 een start te kunnen maken met het verwerven van financiën uit 

bedrijven en uit fondsen en stichtingen. Dit kon echter niet gerealiseerd worden. De 

begroting was ook op dit onderdeel veel te hoog ingeschat. 
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Toelichting op Staat van baten en lasten 

Uitgaven 

 
Besteed aan doelstellingen Realisatie 2017  Begroot 2017  

Uitbesteed werk 15.680  49.920  

Realisatie website 528  7.000  

Reiskosten woon werk 1.759    

Campagne Reis- en verblijfkosten     

Campagnes advertentiekosten   114.000  

Campagnes organisatiekosten 1.311  2.000  

Subtotaal  19.279  172.290 

     

 

 

Uitbesteed werk 

Met de drie actieve oprichters is een urenvergoeding tot 4 uur per week afgesproken. Omdat 

halverwege 2017 werd  ingeschat dat daarmee een groot deel van het beschikbare budget 

zou worden opgemaakt, is besloten om het jaarcontract niet te verlengen. Iedereen werkt 

sindsdien op vrijwillige basis voor UN Women Nationaal Comite Nederland. 

 

Realisatie website 

Voor een relatief gering bedrag kon de website uitgebouwd worden in Wordpress. 

 

Reiskosten woon/werk  

Dit betreft de reiskosten die de drie oprichters maken om op het kantoor in Den Haag te 

komen. 

 

Campagne organisatiekosten 

Er zijn uitgaven gedaan in het kader van de Safe Streets campagne en de Orange the World 

actiedag. 
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Besteed aan werving      

Lidmaatschappen 500   250  

Fondswerving marketingkosten     82.868  

Fondswerving organisatiekosten 5   2.520  

Subtotaal   255    85.638 

 

Kosten Fondswerving 

Omdat er in 2017 nog niet gestart is met de fondswerving, zijn er nauwelijks kosten gemaakt. 

De grootste uitgavenposten betroffen de lidmaatschappen van Goede Doelen Nederland en 

het Centraal Bureau Fondsenwerving. 

Er is derhalve geen reëel percentage te geven van de kosten fondswerving ten opzichte van 

de inkomsten 

 

Administratie en beheer     

Overige onkosten     

Representatie 255    

Bestuurskosten     

Huur 4.946    

Verzendkosten     

Bankkosten   261  

Kantoorkosten 972  2.050  

Subtotaal  6.173   2.311 

 

 

Kosten Administratie en beheer 

De grootste uitgavenpost betrof de huur van een kantoorpand aan de Laan van 

Meerdervoort. 
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Ondertekening 

 

Voorgesteld wordt om het batige saldo van € 14.905,-   te gebruiken voor toekomstige acties 

in 2018 en verder. 

 

Deze jaarrekening is vastgesteld door het bestuur van UN Women, Nationaal Comite 

Nederland op 25 juni 2018.  

De kascontrolecommissie, bestaande uit K.F. Faber, M.A. Lindenboom en S. G.  Verhaar 

hebben de jaarrekening goedgekeurd op 4 november 2018. 

 

 

A.I.C.M. Vervoord, voorzitter 

 

 

 

 

 

S.M. Afzal, secretaris 

 

 

 

 

 

G. Brinkman, penningmeester 
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Begroting 2018 

Inkomsten  Begroting 2018 
Baten van particulieren maandelijkse donaties 1000 

 grote gevers (>1.000) 5000 
 overige donaties 4000 

Baten van subsidie van 
overheden 

 40000 

Baten van bedrijven  15000 
Uit Voorziening campagnes  7631 
Totaal  € 72.631,00 

   

Uitgaven   

Besteed aan doelstellingen   

Uitbesteed werk  10000,00 
Realisatie website  2500,00 
Reiskosten woon werk  1000,00 
Campagne Reis- en verblijfkosten 1500,00 
Campagnes advertentiekosten  1500,00 
Campagnes organisatiekosten  15000,00 
Afdracht aan UN Women   3.056,00 
Totaal  € 34.456,00 

 
  

Besteed aan Werving   
Lidmaatschappen  500,00 
Fondswerving Marketing  25000,00 
Fondswerving organisatie transactie kosten 500,00 

 verzendkosten 1000,00 
Totaal  € 27.000,00 

   

Administratie en beheer   

Overige onkosten   
Representatie  500,00 
Bestuurskosten  300,00 
Huur  3000,00 
Verzendkosten  1000,00 
Bankkosten  250,00 
kantoorkosten  500,00 
Totaal  € 5.550,00 

   

Totaal lasten  € 67.106,00 
   

Saldo  €5.525 ,00 
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