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Balans
(na resultaatsbestemming)

Ref.

31-12-2020
€

31-12-2019
€

Banksaldo
Saldo spaarrekeningen
Effecten (aandelen, obligaties)
Kassaldo
Totaal liquide middelen

9.242
0
0
0
9.242

12.894
0
0
0
12.894

Totaal Activa

9.242

12.894

Overige reserves
Totaal reserves en fondsen

0
0
0
0
0
9.242
9.242

0
0
0
0
0
12.894
12.894

Totaal Passiva

9.242

12.894

Werkelijk
2020

Werkelijk
2019

ACTIVA

PASSIVA
Reserves en Fondsen
Bestemmingsfonds project:

Doma Mera
Taste & See
Bachcha
Zuid Afrika
Algemeen

1
1
1
1
1

Staat van Baten en lasten
gedeelte van de giften dit jaar met specifiek doel
Doma Mera

Taste & See

Bachcha

Zuid Afrika

Algemeen

BATEN
collecten
nalatenschappen
contributies
donaties en giften
eigen loterijen en prijsvragen
overige baten van particulieren
totaal baten van particulieren
baten van bedrijven
baten van loterijorganisaties
subsidies van overheden
ontvangen van andere organisaties zonder winststreven
Som van de baten

€
1
1
1
1
1
1

7813,17

LASTEN
Besteed aan doelstellingen:
Doma Mera
Taste & See
Bachcha
Zuid Afrika
Algemeen
- overige bestedingen aan doelstellingen
Besteed aan doelstellingen
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten

1
1
1
1
1
1
2
3

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

€

€

€

€

3.181

0

0

0

4632,65

7.813

0

3.181

0

0

0

4.633

7.813

0

3.181

0

0

0

4.633

1.266
9.079

0

4

Doma Mera
Doma Mera
Taste & See
Taste & See
Bachcha
Bachcha
Zuid Afrika
Zuid Afrika
Algemeen
Algemeen

5.752
0
633
0

6345,72
12.731
0
0
12.731

0
0
0
0

-3.652

0

0
-3.652

0
0

3.181
3.181-

4.633
4.6333.6523.652-

Ratio's
- doelbestedingsratio (totaal doelbesteding / totaal baten)
- doelbestedingsratio (totaal doelbesteding /totaal lasten)
- kosten eigen fondsenwerving /baten eigen fondsenwerving
- kosten beheer & administratie/totaal lasten

-

0

LET OP: VERSCHIL TUSSEN BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

140,2%
100,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
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ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten en vestigingsadres
De stichting heeft tot doel:
Home of Change biedt vrouwen en kinderen, die risico lopen verhandeld te worden of gevangen zitten in het web van mensenhandel en hedendaagse
slavernij, veiligheid en vrijheid in hun eigen omgeving.
De stichting is erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling - en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Het jaarverslag wordt
gepubliceerd op de website van de stichting.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving
is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen aanpassingen plaatsgevonden.
In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Stelsel- en schattingswijzigingen
Gedurende dit boekjaar hebben zich geen stelsel- of schattingswijzigingen voorgedaan.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met
uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans en de staat van baten en lasten zijn in de
jaarrekening genummerd.
Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Reserves en fondsen
Overige reserves
Het bedrag van de overige reserves laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar
moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.
Bestemmingsfondsen
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel aangemerkt te worden als ‘bestemmingsfonds’.
In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven.

GRONDSLAGEN VOOR DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

€

1
1
1
1

baten als tegenprestatie voor de levering van producten (gerealiseerde brutowinst
Overige baten
Totaal baten beschikbaar voor doelstelling

Bestemming saldo van baten en lasten
toename bestemmingsfondsen (specifieke donaties) project:
afname bestemmingsfondsen (betaald aan project dit jr) project:
toename bestemmingsfondsen (specifieke donaties) project:
afname bestemmingsfondsen (betaald aan project dit jr) project:
toename bestemmingsfondsen (specifieke donaties) project:
afname bestemmingsfondsen (betaald aan project dit jr) project:
toename bestemmingsfondsen (specifieke donaties) project:
afname bestemmingsfondsen (betaald aan project dit jr) project:
toename bestemmingsfondsen (specifieke donaties) project:
afname bestemmingsfondsen (betaald aan project dit jr) project:
toe-/afname overige reserves
Saldo van baten en lasten/resultaat

€

Algemeen
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Deze toerekening volgt een bestendige gedragslijn. Dit houdt in dat bij de lasten rekening wordt gehouden met de aan een periode
toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen dan wel betaald.

Baten
Algemeen
Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen. Alleen voor handelswaar wordt de brutowinst verantwoord (opbrengst
Nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm
van voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord als bate. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting
vermeld.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Toelichting op de Balans
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.
De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op
naam).

Toelichting op de staat van baten en lasten
Baten

De giften zijn besteed aan de volgende projecten: Doma Mera, Taste & See, Uhru Challenge, Zuid Afrika plus algemene kosten uitleg over de projecten
kunnen gevonden worden op www.homeofchange.nl

Werkelijk
2020
€

(1) Besteed aan doelstellingen
Doma Mera
besteding vanuit baten boekjaar
besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar

Werkelijk
2019
€

2.572
3.181
5.752

Taste & See
besteding vanuit baten boekjaar
besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar

-

Bachcha
besteding vanuit baten boekjaar
besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar

633
633

Zuid Afrika
besteding vanuit baten boekjaar
besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar

-

Algemeen
besteding vanuit baten boekjaar
besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften dit jaar

1.713
4.633
6.346

(2) Kosten werving
Folders en banieren
Website en hostingkosten
Kosten mailing akties
Overige kosten eigen fondswerving
0

0

0

0

0

0

(3) Kosten beheer en administratie
Kosten administratie
Reiskosten bestuur
Contributies, o.a. Partin
Overige kosten beheeer en administratie
(4) Financiële baten en lasten
Rentebaten
Rentelasten (negatief bedrag invullen)
dividend
koerswinsten
kosten beleggingen (negatief bedrag invullen)
Toelichting
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden deze
kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt voor projectbezoeken zijn verantwoord onder de doelbestedingen (bestuursreizen
naar projecten). De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op:

6-3-2021

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een controleverklaring van de onafhankelijke
Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten en lasten
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is opgenomen. In de statuten is geen
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.

Bijlage 1: classificatie van projecten naar CBF norm
Doma Mera
Taste & See
Bachcha
Zuid Afrika
Algemeen

- Overig
- Overig
- Overig
- Overig
- Overig

Lijst met CBF normen:
- Structurele en noodhulp
- Aankoop en beheer
- Voorlichting, educatie, bewustwording
- Recreatie, ontspanning, vakanties
- Wetenschappelijke onderzoek
- Innovatie en pleitbezorging
- Preventie en voorlichting
- Individuele hulpverlening

- Evangelisatie, zending
- Opleidingen en cursussen
- Patiënten- en belangenbehartiging
- Overig

Home of Change
2020| Activiteitenverslag 2020

Wordt dit nieuwsbulletin niet goed
weergegeven, klik dan hier.

Beste vrienden van Home of Change,
Hier vind u het activiteitenverslag van Home of Change over het boekjaar 2020.
VISIE EN MISSIE
Home of Change biedt de meest kwetsbare vrouwen en kinderen, die risico lopen om
verhandeld te worden of gevangen zitten in het web van mensenhandel en hedendaagse
slavernij, veiligheid en vrijheid in hun eigen omgeving.
STRATEGIE
De strategie om onze visie en missie praktisch vorm te geven, bestaat uit:
Safe Homes
Wij bieden een veilig thuis voor vrouwen en kinderen die risico lopen om in mensenhandel
of hedendaagse slavernij terecht te komen of daaruit vrijkomen.
Source Projects
Door middel van Source Projects bieden we in brongebieden van mensenhandel,
werkvoorzieningen voor vrouwen, om zo hun zelfredzaamheid te vergroten.
Samenwerking
Wij werken op een cultureel sensitieve manier en streven ernaar om mensen en lokale
organisaties met elkaar te verbinden en zo projecten te faciliteren.
Bewustwording
Home of Change creëert bewustwording met betrekking tot mensenhandel door middel
van campagnes en het initiëren van samenwerking
NEDERLAND
Er hebben binnen Home of Change een aantal grote veranderingen plaatsgevonden in
2020. We namen in oktober afscheid van Jacqueline van Liere als oprichter en directeur
van Home of Change. We willen Jacqueline bedanken voor hoe zij zich 10 jaar met zoveel
liefde en passie ingezet heeft voor de gerechtigheid van vrouwen en kinderen. Het is een
moedige stap om afscheid te nemen van iets wat haar zo dierbaar is. Vanaf 17 oktober
2020 heeft Jacqueline haar rol als directeur van Home of Change overgedragen aan
Esther Vlot. Ook binnen de bestuur-samenstelling is er het e.a. gewijzigd. 2020 heeft voor

Home of Change dan ook in het teken gestaan van de overdracht van bestuurstaken.
Vanuit Home of Change zijn we actief in het Platform Stop Moderne Slavernij. Home of
Change heeft dit platform geïnitieerd en Esther Vlot (Directeur Home of Change) is actief
in dit platform met als doel synergie en samenwerking tussen organisaties die actief zijn
op het gebied van Mensenhandel te vergroten. Binnen ons platform stop moderne
slavernij zijn we op dit moment bezig om samen met andere organisaties draagvlak te
creëren bij burgers, bedrijven en politieke partijen voor nationale wetgeving op het gebied
van Due- diligence (gepaste zorgvuldigheid) om uitbuiting en kinderarbeid in
productieketens tegen te gaan. Dit doen we door middel van een campagne waar op dit
moment aan gewerkt wordt, waarin we handtekeningen verzamelen en uitleggen wat het
belang is van deze wetgeving. Dit doen we in samenwerking met Initiatief Duurzaam en
Verantwoord ondernemen.
Verder heeft Home of Change de communicatieoverleggen bijgewoond die georganiseerd
zijn

vanuit

het

ministerie

van

Veiligheid

en

Justitie

als

navolging

van

het

programma Samen tegen Mensenhandel. Wij juigen dit initiatief toe omdat dit
mogelijkheden biedt om samenwerking te versterken tussen organisaties zoals het
Platform Stop Moderne Slavernij de afgelopen jaren beoogd heeft te bereiken. Nu het Min
VenJ deze taak op zich neemt hebben we besloten als Platform ons te richten op de
wetgeving rondom duurzaam ondernemen.
In Leeuwarden hebben we heel wat jaren samengewerkt met de huiskamer van het Leger
des Heils. Jammer genoeg kreeg het Leger des Heils niet voldoende gelden meer om de
huiskamer op zaterdag open te houden. Hierdoor hebben we met pijn in ons hart Taste &
See in Leeuwarden moeten afronden. Het team van Taste & See Leeuwarden heeft zich
ongelooflijk ingezet voor dit project. We zijn dan ook heel trots op alle vrijwilligers die zich
een heel aantal jaren belangeloos elke week hebben ingezet om maaltijden te
koken. Doordat er maaltijden in de huiskamer afgehaald konden worden, gaf dit extra
ruimte voor de vrouwen om relatie op te bouwen met de medewerkers in de huiskamer.
We vinden het heel bijzonder dat verschillende vrouwen hierdoor hun verhaal zijn gaan
vertellen en de keuze hebben kunnen maken om uit te stappen. Twee vrouwen hebben
zelfs de moed gehad om een rechtszaak aan te gaan tegen hun mensenhandelaren, en ze
hebben deze ook nog eens gewonnen!
Gelukkig hebben wij in oktober 2020 met het Leger des Heils te Groningen besloten het
kookproject Taste & See in Groningen opnieuw op te zetten voor de vrouwen die
werkzaam zijn achter het raam op de Nieuwstad en zijn we gestart met het werven van
vrijwilligers zodat we in 2021 van start kunnen gaan met dit project.
Ook hebben we in 2020 met onze vrijwilligers gewerkt aan een social media plan voor
2021 om meer bewustwording te creëren op social media over mensenhandel. We hebben
aan ons team van vrijwilligers iemand mogen toevoegen die ons hierin ondersteunt.
TAJIKISTAN
In 2020 hebben we het hele jaar de huur kunnen betalen voor onze opvang in Tajikistan.

Ook hebben we de huismoeder financieel kunnen ondersteunen.

Net voor de kerst

kregen we het verdrietige nieuws dat de vrouwenopvang Doma Mera in Tajikistan door
een brand ernstig beschadigd was en bezittingen van de vrouwen verloren zijn gegaan
door de brand. Gelukkig geen gewonden maar wel heel veel schade. Na een oproep om
financiële steun voor o.a. matrassen, beddengoed en geld voor het herstel van het huis
kregen we hartverwarmende berichtjes en hebben we totaal ong. 2000 euro ontvangen.
ZUID AFRIKA
Ons lokale bestuurslid in Zuid-Afrika; Margareth Stafford is met haar man Jeff door het
Leger des Heils gevraagd om naar Koeweit te gaan om daar te dienen en is inmiddels
verhuist. Daarmee moest zij ook haar functie als bestuurslid van HoC neerleggen. Nu ook
andere bestuursleden aangegeven hadden te willen stoppen hebben we de moeilijke
keuze gemaakt om onze activiteiten in Zuid-Afrika niet voor te zetten voor dit moment en
de stichting daar op te heffen. Jacqueline heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in
Zuid-Afrika. O.a. door het geven van bewustwordingstrainingen over mensenhandel in de
community en het bouwen aan relaties. We hopen dat wat toen geplant is ook in de
toekomst nog van betekenis mag zijn. Wellicht is er in de toekomst een mogelijkheid om
een bezoek te brengen aan Zuid-Afrika en te kijken naar nieuwe mogelijkheden om ons
werk daar voor te zetten.
INDIA
In juli 2018 werd stichting Bachcha, een stichting die tien jaar eerder opgezet werd door
bestuurslid Ferry Ruijtenberg, officieel onderdeel van Home of Change. De Bachcha Kids
Community ontstond en tevens zijn we aan de slag gegaan om een aantal moeders in
India te helpen om zelfvoorzienend te worden.
Het eerste jaar was een proefperiode om te zien of de werkwijze van Bachcha en Home of
Change bij elkaar zouden passen. Want dezelfde visie hebben, betekent niet altijd dat je
deze ook op eenzelfde manier vormgeeft. En dat bleek ook tijdens het eerste jaar van de
samenwerking, waarin duidelijk werd dat de manier waarop Bachcha gewend is te
werken, niet goed binnen Home of Change past. Natuurlijk vinden we dit heel jammer,
maar tegelijk is het ook ontzettend mooi dat in het afgelopen jaar een aantal mensen via
Ferry in aanraking is gekomen met het team in India en zij heel graag verder op weg gaan
met het project.
We hebben de tijd genomen om de samenwerking goed af te ronden in 2020. Bachcha is
vanaf september 2020 een zelfstandige stichting geworden en geen onderdeel meer van
Home of Change. We zijn heel blij voor Ferry dat hij een manier gevonden heeft om
samen met een aantal enthousiaste vrijwilligers het werk van Bachcha voort te zetten.

Het team van Home of Change

VOLG ONS: FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM
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