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Veerkracht... We zien het elke dag weer, 
wanneer wij door de kampen lopen. Wij zien het, wanneer wij 
horen over het lijden en seksueel geweld dat onze overlevenden 
hebben overwonnen. Veerkracht! Dit heeft onze mensen geleid 
door de donkerste tijden. Het is waar voor Yezidi’s als groep, 
en het is waar voor eenieder van ons op zich. Het recht van onze 
mensen, en van alle mensen, om hun eigen pad, religie, en 
identiteit te kiezen, laten we ons niet afpakken. Alleen dit kan 
ons naar een betere toekomst leiden. Ons doel is mede het 
aanmoedigen en ontwikkelen van de veerkracht van onze 
mensen.  
 
Stichting Free Yezidi heeft in 2018 met succes een aantal 
doelen gerealiseerd. In dit jaarverslag zullen een aantal van 
onze prestaties, evenals enkele van onze plannen voor de 
toekomst, uit de doeken worden gedaan. Ik wil graag alle 
mensen die onze Stichting gesteund hebben, en mensen die de 
Yezidi’s in het algemeen een warm hart toedragen bedanken 
voor hun zorg en inspanningen. Ook wil ik mijn collega’s en 
teamleden bedanken, vooral degenen die elke dag keihard 
werken in de centers in Irak. Bedankt! 
 
In 2018, hebben 571 vrouwen deelgenomen aan onze cursussen 
in de vrouwencentra; zij ontvingen traumazorg, educatie en 
hebben aan verschillende trainingen mee gedaan om zichzelf in 
hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarnaast hebben 
581 kinderen meegedaan aan de projecten in ons 
kindercentrum. Wij zagen ook het Yezidi 'Harikara' programma 
groeien, verder uitgewerkt in dit rapport. Ook hebben we 
belangrijke vooruitgang geboekt op het gebied van het 
verkrijgen van gerechtigheid voor slachtoffers en het ter 
verantwoording roepen van daders van misdaden begaan tegen 
de Yezidis in Irak en Syrië.  
 
Veerkracht! Zelfs tijdens onze moeilijkste tijden, geven we niet 
op! 
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Wie zijn wij  
 

Het doel van de stichting is het helpen van Yezidi’s in nood. De stichting is opgericht kort nadat 
terroristen trachtten het Yezidi-volk uit te roeien in Augustus 2014. De stichting voert projecten uit 
ter bescherming en ondersteuning van de meest kwetsbare leden van de Yezidi-gemeenschap. 
Verder houdt de Stichting zich bezig met het internationaal bekend maken van het lot van de 
Yezidi’s en hoe zij het beste op een ethisch verantwoorde manier geholpen kunnen worden. In 2018 
hadden we de volgende projecten: 
 

 Vrouwencentrum 
 Kindercentrum 
 Internationale Pleitbezorging 
 Justice and accountability (Engels) 

 
Deze projecten zijn geïmplementeerd door Stichting Free Yezidi met ondersteuning van partner 
organisaties en vrijgevige donoren. Wij zijn dankbaar voor alle hulp en ondersteuning, zowel 
financieel als anderszins. Er is nog een heleboel dat gedaan moet worden. Wij zijn daarom ook 
afhankelijk van uw bijdrage, zodat wij hulp kunnen blijven bieden aan hen die onze hulp zo hard 
nodig hebben. We zijn zeer dankbaar voor iedere bijdrage. 
 
In dit hoofdstuk beschrijven wij de organisatiestructuur en de relevante procedures omtrent 
personeel. 
 
Algemene gegevens 
 

Statutaire naam   : Stichting Free Yezidi (Free Yezidi 
Foundation) 

Organisatietype  : Stichting 
Opgericht    :   19 augustus 2014 
KvK nummer   :   61279838 
Fiscaal nummer (RSIN)  :   854281861 
Banknummer (IBAN) :   NL90INGB0006642318 
  
Postadres    :   Postbus 17350, 1001 JJ Amsterdam 
Website    : www.freeyezidi.org 
E-mail    : info@freeyezidi.org 
  
Field Office    : Regio Koerdistan van Irak 
Doelgroep(en)   :   Yezidische bevolking 

 
 

https://www.freeyezidi.org/nl/projecten/vrouwen-centra/
https://www.freeyezidi.org/nl/projecten/kinder-centra/
https://www.freeyezidi.org/nl/projecten/internationale-advocacy/
https://www.freeyezidi.org/blog/projects/justice-project/
http://www.freeyezidi.org/
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Het bestuur 
 

Het bestuur heeft tot taak de aangelegenheden van de stichting te leiden en te bepalen. De 
belangrijkste taak en bevoegdheid van het bestuur is het toezien op de dagelijkse gang van zaken en 
het vertegenwoordigen van de stichting in en buiten rechte. Goedkeuring door het bestuur is 
eveneens vereist voor de jaarlijks op te stellen begroting en jaarrekening. Ten slotte dient het 
bestuur haar goedkeuring te geven aan de in de statuten en bestuursreglement aangegeven besluiten. 
Het bestuur vergadert circa één keer per maand. De vergaderingen kunnen worden bijgewoond door 
de voorzitter van het Adviescollege (hierna CvA). 
 

Naam     :  P. Ibrahim 
Titel     :  Voorzitter 
Bevoegdheid    : 
 

Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s) 

Naam     : E. Halbertsma 
Titel     : Secretaris 
Bevoegdheid    : 
 

Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s) 

Naam     : T. Proeger 
Titel     : Penningmeester 
Bevoegdheid    : Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s) 

 
 
§ 3.2  College van Advies 

De stichting kent een CvA. Het college adviseert het Algemeen Bestuur over de algemene gang van 
zaken in de stichting en het beleid - van het bestuur. Het oefent voorts die taken en bevoegdheden 
uit die — aan het College in deze statuten en het bestuursreglement zijn opgedragen en toegekend.  
 
Het College heeft aanvankelijk 9 leden, bestaande uit een voorzitter, een financieel adviseur, een 
secretaris en overige leden. Het College is verplicht te handelen, te adviseren en aanbevelingen te 
doen volgens de Nederlandse criteria, wet- en regelgeving, de statuten en het bestuursreglement. 
Het College mag de criteria en wet- en regelgeving van andere landen niet in acht nemen, zelfs niet 
- als een of meer leden een buitenlandse nationaliteit heeft. 
 

§ 3.3  Personeel 

FYF (Stichting Free Yezidi) is zowel in Nederland als Koerdistan ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel en heeft personeel in loondienst. FYF bestaat uit drie vestigingen: 
 Front Office (in oprichting) 
 Field Office 
 Back Office 
 
Globaal kent de stichting twee soorten medewerkers: medewerkers organisatie en medewerkers 
project. 
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a. Medewerkers organisatie 
 
De organisatie Nederland bestaat uit de Executieve Directeur, de Back Office Teamleider, 
Operation Manager en de web- en communicatiemedewerker. Als team dragen zij verantwoording 
voor de structurele dan wel dagelijkse werkzaamheden van de front en backoffice. 
 
De organisatie Koerdistan bestaat uit een land directeur, landcoördinator en een programma 
coördinator die in Koerdistan gezamenlijk de verantwoording dragen voor de structurele dan wel 
dagelijkse werkzaamheden van de field office. 
 
Het specifieke takenpakket van elk van deze medewerkers is uitgewerkt in het afgesloten contract. 
In dit contract staan ook de taken omschreven waarvoor de medewerker verantwoording draagt de 
afgesproken vergoeding of het loon wat daar tegenover staat. De hoogte van de vergoeding wordt 
per jaar afgestemd op de beschikbare middelen. Het contract wordt formeel geratificeerd door het 
bestuur van de stichting. Contractduur is 1 (één) kalenderjaar met een wederzijdse 
opzeggingstermijn van één maand. Afhankelijk van de beschikbare middelen dient de directie aan 
het einde van een boekjaar een voorstel in bij het bestuur om de uitbetaling aan te vullen met een 
extra uitkering.  
 
Contracten worden afgesloten door minimaal twee leden van het bestuur en worden door hen als 
vertegenwoordigers van de stichting ondertekend. Tevens kan een door het bestuur aangewezen 
persoon als vertegenwoordiger contracten in opdracht ondertekenen. Het contract wordt formeel 
geratificeerd door het bestuur van de stichting. Aangezien iedere medewerker haar of zijn 
werkzaamheden uitvoert binnen een duidelijk afgebakend takenpakket en de stichting werkt met 
een bestuur op afstand, bestaat binnen de organisatie een aantoonbare gezagsverhouding. 
 

b. Medewerkers Project 
 
Onder medewerkers project wordt verstaan medewerkers die periodiek dan wel eenmalig 
werkzaamheden voor de stichting uitvoeren. Formeel wordt met medewerkers project een 
contractuele verplichting aangegaan (overeenkomst van opdracht). Bij werkzaamheden uit te voeren 
over een langere termijn ligt de basis van een eventuele samenwerking bij een door derden 
ingediende offerte. 
 
§ 3.4  Vergoeding medewerkers 

Financiële afspraken met medewerkers en uitbetaling vindt plaats op: 
 
• Beloning. Voor medewerkers die werkzaamheden uitvoeren waarbij aantoonbaar sprake is van 

een gezagsverhouding of medewerkers wiens werkzaamheden door de belastingdienst niet zijn 
aangemerkt als “winst uit onderneming” wordt aan een loonbedrijf de inhoudingplicht 
inkomstenbelasting en sociale lasten overgedragen. 

• Vergoeding. Voor medewerkers die periodiek vrijwilligerswerk doen en die voldoen aan de 
actuele regelgeving die de belastingdienst, in zake de vergoeding van vrijwilligerswerk heeft 
opgesteld, ontvangt indien overeengekomen een vrijwilligersvergoeding. Met deze 
medewerkers wordt een vrijwilligersovereenkomst gesloten. 

• Onkostenvergoeding. Onkostendeclaraties van medewerkers, voor zover deze niet voortvloeien 
uit een arbeidsovereenkomst, moeten voor uitbetaling worden geaccordeerd door het bestuur, 
altijd op basis van overlegging van relevante bescheiden (declaratieformulier en bonnen). 
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Projecten 
 
De stichting probeert projecten uit te voeren om de meest kwetsbare leden van de Yezidi-
gemeenschap te beschermen en te ondersteunen. FYF-projecten worden uitgevoerd met de steun 
van partnerorganisaties en donateurs. 
 
§ 4.1 Vrouwencentrum 

 
Ons vrouwencentrum biedt therapeutische, educatieve en ontwikkelingsactiviteiten om hun kansen 
op de arbeidsmarkt te vergroten. De vrouwen en meisjes kunnen voor zes maanden deelnemen aan 
het programma, en degenen die met succes het programma afronden en slagen voor de examens 
ontvangen een afstudeercertificaat, dat hen kan helpen bij hun inspanning om werk te vinden in de 
lokale economie. 

 
Elk cohort bestaat uit meer dan tweehonderd vrouwen en meisjes. Afgezien van traumatherapie, 
yoga, muziek en kunst hebben wij andere activiteiten ontwikkeld om het leven van de deelnemers in 
positieve zin te veranderen. Het programma bestaat uit: 
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 Engels en Arabisch 

Veel van de deelnemers aan de activiteiten van het vrouwencentrum zijn analfabeet. Leren 
lezen, schrijven en Engels en Arabisch spreken, maakt vrouwen onafhankelijker. Nadat zij zijn 
afgestudeerd kunnen zij zelf boodschappen doen en hebben zij veel betere kansen om werk te 
vinden. 
 
 

 Sewing and knitting 
Vrouwen en meisjes houden van deze les. Sommige afgestudeerden zijn erin geslaagd om een 
baan te krijgen als naai instructeur bij andere organisaties. Een afgestudeerde was in staat om 
financiering voor haar eigen geprefabriceerd gebouw te winnen en startte haar eigen naaibedrijf. 
Nu verdient zij meer dan de gemiddelde werknemer in ons centrum. 
 

 
 Women’s Rights 

Informatie over de wet, op gender gebaseerd geweld, geweld tegen kinderen, de schadelijkheid 
van kind-huwelijken en andere zaken is zeer belangrijk geweest voor onze cursisten. Dit is een 
essentieel component van persoonlijke en ook economische ontwikkeling voor onze vrouwen en 
meisjes, dat hen helpt meer controle te hebben over hun eigen leven. Hewan Arsan Omer, land 
coördinator, en een team van vrouwen gaan naar de mannen binnen de gemeenschap om ook 
hen hierin te betrekken. 

 
 ICT 

Veel vrouwen in onze gemeenschap weten niet eens hoe ze de alarmcentrale moeten bellen. 
Door vrouwen bewuster te maken van de kansen die zij hebben en de toegang tot het gebruik 
van dagelijks communicatiemiddelen te vergemakkelijken, zoals het leren hoe ze een mobiele 
telefoon of laptop kunnen gebruiken, maakt hen dat onafhankelijker en ze leren daarnaast 
diverse ICT en communicatievaardigheden. 
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Zainab’s Verhaal; Ontsnapping & Herstel 
 
Mijn naam is Zainab. Nadat ik vele maanden had 
geleden, ben ik uiteindelijk ontsnapt uit ISIS-
gevangenschap. Ik arriveerde in het Khanke 
vluchtelingenkamp en sloot mijzelf op in een 
nabijgelegen onafgemaakt huis. Ik had geen vrienden 
en kende niemand in het kamp of de omringende 
dorpjes. Alles was nieuw en eng voor mij. Ik wilde 
alleen maar binnen blijven, want waarom zou ik nog 
in het daglicht komen na wat er gebeurd was, wat ons 
aangedaan was door ISIS? 
 
Toen mijn situatie op z’n ergst was, kwam Pari naar 
me toe. Ze zei: ‘Kom naar het Centrum van Stichting 
Free Yezidi, daar kun je leren hoe je opnieuw van het 
leven kunt houden en kan je nieuwe vrienden maken. 
Ik antwoordde: ‘Ik ken niemand hier, en na ISIS, wat 
heeft het voor zin om ergens heen te gaan?’ Pari hield 
aan en raadde me aan om tenminste een kijkje te 
nemen in het Centrum en kennis te maken met de 
meisjes en vrouwen die bezig waren het programma 
af te ronden. Dus ik ging naar het Vrouwencentrum 
toe; ik moest een flink eind lopen om er te komen. Ik 
was bang dat ik de weg kwijt zou raken, omdat ik nog 
niet zo veel buiten was geweest. Toen ik aankwam bij 
het Centrum, beviel het idee me dat hier Yezidische 
vrouwen konden komen. Het leren van Engels en 
andere dingen, en het maken van vrienden, was iets 
dat ik erg miste in mijn leven, en daarom besloot ik 
om mij aan te melden. 
 
Ik kwam al snel elke dag naar het Centrum. Ik leerde 
de psychologe uit Engeland kennen en zij beviel me. 
Ze liet me dingen zien die me hielpen ontspannen. Ik 
begreep het eerst niet, want ik had hier nog nooit van 
gehoord. Ik vond het vreemd dat ik mij ineens veel 
beter voelde. Het ontspande me en ik voelde een stuk 
minder stress en angst. Ik maakte nieuwe vrienden 
tijdens het volgen van de cursussen en ik bleef naar 
therapie gaan. Ik had nog nooit eerder gehoord van 
trauma experts. Daarom zocht ik in eerste instantie 
geen psychologische hulp. Ik zat alleen maar binnen, 
zonder enige hoop op een toekomst. 
 
Ik voelde mij het meest ontspannen bij de psycholoog; 
zij heeft mij heel erg geholpen. Geleidelijk aan 
veranderde ik. Ik vond het prettig om naar het 
Centrum te gaan en weer onder de mensen te zijn. 
Ik was op mijn gemak in het Centrum en ik wilde niet 
weggaan.  
 

Nadat ik het programma had beëindigd, vroegen ze 
me: ‘Wat wil je met je leven doen, waarin ben je 
geïnteresseerd?’ Ik antwoordde dat  ik graag samen 
wilde werken met de psychologe, aangezien ik geen 
werkervaring had; ik dacht dat ik daarom nooit iets 
terug zou kunnen geven aan de Stichting en ik was 
bang dat ik hen teleur zou stellen. Ze zeiden: ‘Maak je 
geen zorgen, we kunnen je opleiden.’ Ik nam deel aan 
een basis-training en daarna deed ik een aantal 
vervolg cursussen, gegeven door een andere 
psychologe. Na dit voltooid te hebben, was ik 
opgeleid in psychologische eerste hulp en had andere 
vaardigheden geleerd. Hier was ik, in staat om mijzelf 
te helpen, en ineens kreeg ik de vraag van andere 
vrouwen en meisjes of ik hen wilde helpen met 
ontspanningsoefeningen als de psychologe bezet was. 
Ik was positief verrast dat ik anderen kon helpen en 
voelde dat ik wat bereikt had. De Stichting gaf mij het 
vertrouwen, nadat ik het programma had afgerond, om 
iets van mijn leven te maken. Ik werd sterker na ISIS, 
en ook heb ik mijzelf sterker gemaakt.  
 
Ik ben nu aanbeland in een stadium in mijn leven, 
waarbij ik het gevoel heb dat ik mijn leven weer kan 
leven. Ik communiceer met anderen, help hen, en 
maak vrienden. Recentelijk zei ik nog tegen een 
collega dat ik nooit zal vergeten wat de Stichting voor 
ons gedaan heeft en wat Pari voor mij persoonlijk 
betekent heeft. Er was niet eerder een andere 
organisatie die zich zo inzette voor onze vrouwen. Nu 
lijkt het alsof steeds meer organisaties hetzelfde 
willen doen hier. Ik zou willen dat ik meer terug kon 
doen. Ik zal het nooit vergeten.  
 
Onze gemeenschap weet niets van psychologie of 
trauma hulp af. Sommige vrouwen slaan hun 
kinderen, en nadat zij dat gedaan hebben, hebben ze 
spijt. Ze beseffen dat het komt door de stress die 
wordt veroorzaakt door het leven in het kamp en alles 
wat er gebeurd is met ons. Zij komen naar het 
Centrum om behandeld te worden, en nu zie ik dat 
meer mensen iets van hun leven kunnen maken en 
betere mensen worden. Betere ouders ook. Daarom is 
de vraag naar psychologen enorm. 
 
Nu heb ik de kans gekregen om te emigreren naar 
Europa. Mijn taken die ik hier uitvoer zullen 
veranderen nadat ik in Europa ben aangekomen. Ik zal 
de Stichting blijven ondersteunen als adviseur op het 
gebied van vrouwen binnen de Yezidische 
gemeenschap. 
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Harikara, een test-project 

 
In 2018 werden 26 Yezidi-vrouwen door onze psychologen getraind in basishulpprogramma's voor 
MHPSS (Mental Health & Psycho-social Support), met de nadruk op trauma, stress, 
stabilisatietechnieken, zelfmoordpreventie en conflicthantering. Ze hebben wekelijks lessen gevolgd 
en verschillende certificaten ontvangen. Ze besloten zichzelf de 'Harikara' te noemen, wat 'helpers' 
betekent in Kurmanci, omdat zij de helpers en hulpverleners zijn van het traumaprogramma. In 
slechts één maand tijd bereikte de Harikara 1500 kampbewoners met basisinformatie over trauma-, 
stress- en stabilisatietechnieken, waarbij zij ernstige gevallen doorverwezen naar de psychologen 
van onze stichting voor behandeling of verdere verwijzing. Dit project is gefinancierd door UN 
Women.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“Het trauma hulpprogramma heeft mij heel veel dingen geleerd, hoe ik weer controle over mijn eigen leven 
kan krijgen en hoe ik met pijnlijke herinneringen en ervaringen moet omgaan. Daarnaast helpen de 
ademhalingstechnieken mij om mij te ontspannen, beter te slapen en controle over mijn woedeaanvallen te 
houden.”  
  

FYF Vrouwencentrum Cursist 
 
 
“De Stichting heeft zo veel mensen geholpen met het overwinnen van hun obstakels, en misschien zie je dat 
niet, maar wij zien het elke dag. Wij zijn getuigen van hoeveel profijt mensen hebben van het werk dat wij 
doen.” 
 

Hala Ismail, FYF Vrouwencentrum vertaler and Harikara coördinator 
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Kindercentrum 
 

Het kindercentrum biedt activiteiten aan aan ongeveer 600 kinderen per jaar. De programma's 
sluiten aan op de educatieve en emotionele behoeften van de bevolking. Alle cursussen zijn mede 
door onze trauma experts opgezet om trauma en lijden te verminderen onder de kinderen die ons 
centrum bezoeken met behulp van eenvoudige activiteiten zoals kunst en muziek. Tevens bieden we 
educatieve cursussen aan, waaronder Engels en hoe om te gaan met computers. Het kindercentrum 
is versierd met tekeningen en kunstwerken om een warme en verzorgende omgeving te creëren. 
Alle medewerkers zijn getraind in psychologische eerste hulp voor kinderen. Bovendien vormt het 
centrum een belangrijke ondersteuning voor moeders, omdat zij hun kinderen in deze veilige ruimte 
kunnen achterlaten tijdens het bijwonen van lessen in het vrouwencentrum of als zij naar hun werk 
gaan. 
 
 

 
 492 geslaagd 

 
 
 

Jongens   Meisjes  
45.8%     54.2%  
 

  581 ingeschreven 
 
 
 

Jongens   Meisjes  
45.8%     54.2
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Internationale Pleitbezorging 
 

Hoewel de genocide van ISIS op Yezidi’s over het algemeen wordt erkend door de meeste landen 
en overheden, zijn de noden van Yezidi’s in de kampen nog steeds enorm en zullen waarschijnlijk 
in de nabije toekomst groeien. Afgezien van het bevorderen van gerechtigheid en het ter 
verantwoording roepen van daders, benadrukken wij één van de belangrijkste voorwaarden voor het 
geven van goede humanitaire hulp, namelijk dat dit het beste gedaan kan worden door stichtingen 
die geleid worden door mensen uit de gemeenschap zelf, in dit geval Yezidis.   
 
Het vertrouwen en de afhankelijkheid van de VN of andere internationale organisaties en de 
donorgemeenschap is geen duurzaam lange termijndoel, en het is absoluut cruciaal dat Yezidi-
individuen en -organisaties zeggenschap hebben over hoe de gemeenschap van de grond af opnieuw 
opgebouwd moet worden. Een belangrijk onderdeel hiervan is zorgen dat de donorgemeenschap de 
huidige toezeggingen nakomt en dat de middelen de Yezidi's bereiken, ingezet worden voor 
projecten die een duurzaam lange termijn doel hebben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerechtigheid & Verantwoordelijkheid  
 
Ons Justice project is opgezet om Yezidi-overlevenden te helpen bij het streven naar gerechtigheid. 
Begunstigden van het programma zijn vrouwen en kinderen die ISIS hebben overleefd, de bredere 
Yezidi-gemeenschap en andere overlevenden van gender gerelateerd geweld en onderdrukte 
religieuze minderheden. In plaats van een groot aantal getuigenissen te verzamelen of willekeurige 
zaken te documenteren, werkt de stichting op een zeer gerichte manier en coördineert zij dat met 
wetshandhavers en/of juridisch adviseurs. De stichting streeft naar een slachtoffer centrale aanpak 
en wil overlevenden de kans te bieden om gerechtigheid te vinden door de daders te proberen te 
vervolgen op een manier die de integriteit van de slachtoffers waarborgt. Stichting Free Yezidi is 
betrokken bij een aantal van dergelijke zaken in Irak, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. 
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Financiën 
 
Binnen de bedrijfsvoering van FYF is de kostenbeheersing door de budgethouders een kritische succesfactor. 
Bij de baten is met name onderschrijding van de begrote inkomsten uit donaties, fondsen en subsidies een 
belangrijk risico. Daarnaast is het voldoen aan de randvoorwaarden zoals opgenomen in de 
subsidietoezeggingen relevant, omdat het niet voldoen aan deze voorwaarden financiële consequenties kan 
hebben. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om te bewaken of de randvoorwaarden worden 
gerealiseerd. 
 

1. Analyse 2018 

 
2018 was een jaar vol spanning voor FYF. Wij hebben de inkomstendoelstelling uit eigen fondsenwerving 
moeten bijstellen, vanwege overmacht. Helaas zijn potentiële financieringen niet doorgegaan, door afwijzing 
van de subsidiedonatie aanvragen. Ook hebben wij de in loop van het jaar financiering op een later tijdstip 
ontvangen dan verwacht. Dit heeft ervoor gezorgd dat de begrootte uitgaven, sommige projecten en 
uitbreidingen niet plaats hebben kunnen vinden. 
 
 Reserve 
Het bestuur van FYF geeft het verloop van de reserve als volgt weer. 
 

 31-12-2018 
€ 

 31-12-2017 
€ 

Verloop reserve    
Stand per 1 januari 64.783  9.005 
Resultaatbestemming boekjaar -12.000  55.778 
Stand per 31 december 52.783  64.783 

 
 Donateurs 
De inkomsten uit eigen fondsenwerving in 2018 kwamen uit op 347.690 EURO. In 2017 was dit 307.504 
EURO. Waar wij in 2017 meer donaties hebben ontvangen van individuelen via de website, PayPal en 
Global Giving, is in 2018 een daling te zien. Ten opzichte van 2017 is er in 2018 wel een groei te zien in de 
subsidiedonaties.  
 
 Solvabiliteitspositie 
Uit de solvabiliteit – de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen- blijkt het 
weerstandsvermogen van een organisatie. Hoe hoog deze solvabiliteit moet zijn, hangt af van de aard van de 
onderneming. Met behulp van onderstaande kengetallen kan inzicht worden verkregen in de solvabiliteit van 
de organisatie. Algemeen genomen, wordt een organisatie als financieel gezond beschouwd als de 
solvabiliteit tussen de 25% en de 40% ligt. 
 

Solvabiliteit 31-12-2018 31-12-2017 
 
Verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen 
 

 
36,40 % 

 
170,83 % 

 
 Liquiditeitspositie 
Uit de liquiditeit, zijnde de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden, blijkt in hoeverre 
een organisatie aan haar financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Met behulp van 
onderstaande kengetallen kan inzicht worden verkregen in de liquiditeitspositie van de organisatie. 
Algemeen genomen wordt een organisatie als liquide beschouwd als de huidige ratio groter is dan  1.



 
 
 
 

 

 
Liquide 31-12-2018 31-12-2017 
 
Verhouding vlottende activa/kortlopende schulden 
 

 
1,36 

 
2,71 

 
 
Financiële risico’s  
De belangrijkste financiële risico’s en onzekerheden in 2018 hadden wederom betrekking op de 
aangevraagde subsidiedonaties. Er is natuurlijk geen zekerheid dat de aanvragen worden goedgekeurd en dat 
de stichting financiering zal ontvangen. De stichting streeft er naar om een goede balans te vinden m.b.t. 
onze inkomsten. Een goede balans zal er kunnen zijn als 25% van onze inkomsten afkomstig te laten zijn van 
de overheid, 50% afkomstig van individuelen en 25% afkomstig van tenminste 2 subsidiedonateurs.  
 
Operationele risico’s  
Werken in oorlogslanden levert de nodige risico’s op, zoals fraude. Het komt dan ook regelmatig voor dat 
vermoedens van fraude worden onderzocht. Als er sprake is van fraude is het belangrijk dat onze uitvoerende 
partners adequaat reageren, en dat FYF proactief en tijdig wordt geïnformeerd. Vervolgens informeren wij 
onze donateurs en leggen verantwoording af. Indien dit niet adequaat gebeurt, zijn de afbreukrisico’s ook 
voor de reputatie van FYF groot. 
 

2. Financiële positie FYF per 31 December 2018  

 
De penningmeester en het bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een up-to-date administratie. De 
penningmeester is verantwoordelijk voor het tijdig melden van eventuele achterstanden in de administratie 
en eventueel gesignaleerde overschrijdingen en onderschrijdingen. Zij rapporteert hierover aan het bestuur. 
Het bestuur legt de overzichten voor aan de CvA, in het bijzonder aan de voorzitter van de CvA. In geval van 
eventuele tekorten wordt aangegeven op welke wijze het tekort wordt ingelopen. 
 
De stichting Free Yezidi is vanaf 1 januari 2018 een ANBI organisatie. Tegenover de, 55.778 EURO, winst 
in 2017 heeft FYF over 2018 een verlies geleden ter hoogte van 12.000 EURO. Het in detail verwerkte 
verlies 2018 is terug te lezen in FYF’s 2018 jaarrekening, welke door NAHV Accountants is samengesteld 
en gepubliceerd via de website van de stichting. Hieronder wordt een beknopte samenvatting van de balans 
en winst en verliesrekening weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA
 12/31/2018  12/31/2018  12/31/2017 

 $  €  €  
1. Liquide middelen

FYF NLD - Cash                              473                              415                             239 
FYF NLD - ING Bank €                        18.274                        16.008                       24.164 
FYF NLD - ING Bank $                      143.074                      125.333                       38.497 
FYF NLD - Savings                                  1                                  1                                 -   
FYF NLD - Paypal €                          2.191                          1.920                          3.726 
FYF NLD - Paypal $                          5.658                          4.956                          3.798 
FYF KRI - Cash                          6.971                          6.103                          5.027 
FYF KRI - KIB                        37.074                        32.477                       27.254 

                     213.716                      187.213                     102.704 

2. Vorderingen
Debiteuren
Women for Women 2017 - 2018                        12.084                        10.585                                 -   

PASSIVA

3. Kortlopende schulden
Crediteuren                                  1                                  1                             209 
Overige belastingen                              339                              297                          6.625 

                             340                              298                          6.834 

Overige schulden
Rekening courant P.S. Ibrahim                              523                              458                             458 
ING Business card account                          2.380                          2.085                             759 

                         2.903                          2.543                          1.217 

Advanced grants for work in progress
OAK grant 2018 - 2019                      123.275                      107.989                                 -   
UNTF grant January till May 2019                        35.801                        31.362                                 -   
WFW grant January and February 2018                                 -                                   -                         13.429 
UNTF grant January and February 2018                                 -                                   -                         14.628 

                     159.076                      139.351                       28.057 



 
 
 
 

 

 
 

TOELICHTING OP DE WINST & VERLIESREKENING 2018

 Balans 2018  Balans 2018  Balans 2017 

 $  €  €  
3. Donaties - Grant Inkomsten

Donaties - overige                               20.491                             17.464                             28.97  

Donatie - Globalgiving Foundation                               30.979                             26.048                             56.52  

Grant - WFW                             124.138                             73.864                           141.93  

Grant - UNTF                             118.620                             98.314                             76.68  

Grant - OAK                             150.000                           132.000                                       

Grant - Cheques                                        -                                       -                               3.39  

                            444.228                           347.690                           307.50  

4. Personeel uitgaven

NLD netto salaries and belastingen                               20.461                             17.840                             27.00  

KRI co-workers lonen                             163.950                           139.090                           138.16  

                            184.411                           156.930                           165.16  

Overige personeelskosten                                 9.791                               8.364                               8.31  

5. Bedrijfuitgaven

Lokale projectkosten

Reiskosten                               12.493                             10.834                             12.26  
Verblijfskosten                               17.827                             15.216                             18.44  

Onderhoud centra KRI                               11.246                               9.446                               1.27  

Project Prefab                                 5.300                               4.526                             11.06  

                              46.866                             29.188                             43.04  
Kantooruitgaven

Kantoorbenodigheden                                 8.236                               7.032                               8.67  

Automatiseringskosten                                 1.362                               1.155                                  96  

Porti                                    295                                  254                                  23  

                                9.893                               8.441                               9.87  

Algemene uitgaven                               19.625                             17.441                             12.89  

FINANCIËLE INKOMSTEN EN UITGAVEN

6. Rente en vergelijkbaar inkomen

Rente spaarrekening ING Bank                                        1                                      1                                       

Exchange results securities                                        -                               1.289                               6.11  

Overige waarde resultaten (aanpassingen)                                        -                                       -                                  24  

                                       -                               1.289                               6.36  

Bankkosten                                    924                                  735                                  80  
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Begroting 

 
FYF heeft een gemengde aanpak gekozen voor fondsenwerving, zij richt zich namelijk op zowel het 
verkrijgen van zakelijke als particuliere donaties, en richt zich ook op specifieke subsidies die van 
toepassing zijn op haar activiteiten. Opgericht in augustus 2014, begon FYF met crowdfunding en 
privédonaties in Europa en de VS, om voldoende gelden in te zamelen voor een aantal advocacy-
inspanningen. Dit leidde tot onze eerste grote schenking, $ 120.000 van Gucci’s Chime for Change. 
Hiermee heeft FYF haar centra voor vrouwen en kinderen in Irak kunnen creëren en de centra 
kunnen bemannen. Vervolgens hebben donaties via het crowdfundingplatform van Global Giving 
en aanvullingen van OHCHR, Women for Women International en het VN-vrouwenfonds gezorgd 
dat we onze inzet voor o.a. vrouwenrechten onder Yezidische vrouwen konden continueren.  
 

1. Financiering 2019 

 
Voor het boekjaar 2019 heeft de FYF ongeveer $ 450.000 aan vastgelegde of reeds geleverde 
gelden voor de Foundation voor alle programma's, inclusief beperkte en onbeperkte fondsen. FYF 
heeft gedurende de rest van het fiscale jaar 2019 maar liefst $ 785.000 extra inkomsten gevraagd 
voor programmatische kosten, wat het totaal is van alle verdere potentiële inkomstenbronnen voor 
dat jaar. FYF verwacht een of meer van de verschillende subsidies te ontvangen die zijn 
aangevraagd, maar waarschijnlijk niet alle, dus de uiteindelijke geplande inkomsten voor het fiscale 
jaar 2019 moeten nog worden bepaald. 
 

2. Begroting 2019 

 
Budget begroting 2019 

Verwachte uitgaven 
 

 Hoogte op jaarbasis in 
$ 

Personeelsalarissen en gerelateerde kosten  331.196 

Consultants en andere gecontracteerde diensten  56.000 

Reizen en conferenties  18.000 

Uitrusting en kapitaaluitgaven  20.000 

Andere directe kosten  37.000 

Indirecte overhead  44.400 

 
Totale project budget 

  
506.596 
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Toekomst 
 
De Stichting Free Yezidi is aan het groeien. In 2018 zijn we begonnen om FYF-USA in te schrijven 
in Amerika. Daarnaast zijn wij hard bezig om ervoor te zorgen dat de stichting grotere fondsen 
werft voor grotere projecten. Er zijn heel veel mogelijkheden voor meer projecten, voor het 
bereiken van meer personen, voor meer dienstverlening aan mensen in nood.  
 
Er zijn natuurlijk altijd uitdagingen. Bij het uitbreiden van de activiteiten moeten wij het juiste 
personeel zien te vinden. Verder moeten we ervoor zorgen dat wij een goed overzicht over de 
financiën van verschillende projecten houden en dit goed beheren. Ook daarvoor is het van belang 
dat de juiste mensen op de juiste plaats zitten binnen onze organisatie. Wij hebben voor de toekomst 
plannen opgesteld om ervoor te zorgen dat dit goed verloopt.  
 
In de komende jaren zullen wij meer tijd besteden aan de humanitaire projecten en projecten voor 
het promoten van gerechtigheid. Wij zullen onze werkzaamheden uitbreiden, en daarmee ook het 
aantal dagelijkse medewerkers.  
 
Er zijn in 2019 veel fondsen beschikbaar voor organisaties en projecten die in Irak werkzaam zijn. 
De Stichting denkt dat ze veel kans maakt om in aanmerking te komen voor die fondsen. Indien 
deze fondsen voor specifieke projecten worden uitgekeerd aan de Stichting, zullen we uiteraard 
onze werkzaamheden kunnen uitbreiden. Naast het fondsenwerven heeft de stichting een aantal 
private donaties uit staan die in de toekomst worden gegeven aan de stichting.  
 
De stichting wordt steeds vaker gevraagd haar werkzaamheden uit te breiden en nieuwe fondsen 
worden aangeboden. De toekomst van de stichting ziet er financieel goed uit en de stichting blijft 
groeien. Tegelijkertijd worden alle werkzaamheden goed in de gaten en onder controle gehouden 
om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt.  
 
 
 
 
 
 
Het Algemeen Bestuur van Stichting Free Yezidi  
31 maart 2019 
 
 
 
 
 
 
            
Voorzitter   Penningmeester   Secretaris 
Pari Ibrahim   Tiffany Proeger  Eelke Halbertsma 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"De littekens en de pijn van hen die lijden in de tenten, hutten, onvoltooide gebouwen, 
voornamelijk vrouwen en kinderen… zijn niet altijd zichtbaar.  Toch kunnen zij hun 
trauma en de voortdurende pijn niet blijven verbergen. Daarom moeten wij door 
blijven gaan. Wij kunnen dit niet doen zonder de hulp van de humanitaire 
gemeenschap.  Zij zal belangrijke stappen moeten zetten om kansen voor groei, herstel 
en genezing te creëren. Het is onze taak om aan hen die hun handen openstrekken naar 
ons die helpende hand te bieden en onze deur niet voor hen te sluiten.  

-Pari Ibrahim  

 

@Free_Yezidi      Free Yezidi Foundation 

 

@freeyezidifoundation     Free Yezidi Foundation  
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