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1. Bestuursverslag
Gang van zaken gedurende het boekjaar
Statutaire gegevens
Stichting Open Ogen is opgericht op 23 augustus 2012 en heeft haar statutaire zetel in Rotterdam.
Missie, visie en doelstellingen
Stichting Open Ogen is de stichting die opkomt voor jongeren en volwassenen, die op diverse manieren
onder dwang en chantage seksueel uitgebuit en misbruikt zijn of worden. Het probleem doet zich voor bij
vrouwen en meisjes, maar ook jongens kunnen slachtoffer worden. In Nederland is een grote onzichtbare
groep meisjes en vrouwen die ernstig getraumatiseerd is door deze ervaringen en veel moeite moet doen
om een nieuw leven op te bouwen of om niet opnieuw in handen te vallen van loverboys, pooiers,
souteneurs en andere daders. Stichting Open Ogen wil zich op diverse manieren sterk maken voor deze
doelgroep.
Missie:
Wij streven naar een wereld vrij van gedwongen prostitutie met, door en voor slachtoffers.”
Onder de noemer prostitutie gaan teveel misstanden schuil en wordt het loverboys, souteneurs, pooiers
en mensenhandelaren gemakkelijk gemaakt meisjes en (jonge) vrouwen te exploiteren. Stichting Open
Ogen streeft ernaar om het percentage van gedwongen prostitutie terug te dringen en de misstanden in
de prostitutiewereld onder de aandacht te brengen.
Visie:
Om de mis(ver)standen van de al eeuwen bestaande pooierpraktijken, de nu genoemde
loverboypraktijken te voorkomen zet stichting Open Ogen zich op verschillende manieren in om de ogen
te openen van slachtoffers, betrokkenen (familie), daders, professionals en van de samenleving.
We willen een platform, belangenbehartiger en spreekbuis zijn voor de slachtoffers van gedwongen
prostitutie in Nederland. Te weinig hebben deze (ex-)slachtoffers een stem en gebruiken ze deze om
zichzelf uit hun situatie te werken en om de buitenwacht, het publiek duidelijk te maken wat zij hebben
ondergaan.
We willen graag duidelijk maken dat deze problematiek vele malen hoger op de politieke en
maatschappelijke agenda moet komen te staan dan nu het geval is en wij willen (gedwongen) prostitutie
in Nederland aan de kaak stellen.
We willen families, professionals en andere betrokkenen inlichten en maken ze wegwijs in de complexe
wereld van misbruik- en afhankelijkheidsrelaties. We willen hen op het goede spoor zetten om de
doelgroep te helpen en ondersteunen.
We geven jonge meisjes en jongens op vindplaatsen als scholen en hulpverleningsorganisaties, maar
ook op sociale media, voorlichting over afhankelijkheids- en misbruikrelaties. Deze verbinden we aan hun
realiteit en belevingswereld zodat de daaraan gepaarde risico’s helder naar voren komen.

Doelstellingen:
Stichting Open Ogen stelt zich als doel het aantal slachtoffers van gedwongen prostitutie en
misbruikrelaties te verminderen. De middelen die ons ter beschikking staan vatten we samen in de 5 P’s.
- Platform
- Preventie
- Prosecution
- Protection
- Perspective
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Bestuur en directie
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de volgende personen:
- J. Kalthof-Drost (Voorzitter)
- Y. de Jong (Secretaris)
- J.M. Smits-van Schaik (Penningmeester)
- R.P. Bruggeman
De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van Linda Futa-van Goch. Het bestuur heeft als doel te
controleren of de organisatie haar doelen op de juiste wijze nastreeft. Ook heeft het bestuur een actieve
taak, zij ondersteunt Linda in haar activiteiten. Het bestuur vergadert in het bijzijn van de directeur 4 à 5
keer per jaar. Het bestuur is onbezoldigd.
De stichting garandeert dat de ontvangen subsidiegelden worden aangewend voor het doel waarvoor de
stichting zich sterkt maakt. De stichting biedt professionaliteit, efficiency en flexibiliteit om te kunnen
aansluiten bij beleidsontwikkelingen en toekomstige financieringen.
Algemene informatie omtrent de rechtspersoon
Stichting Open Ogen is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De overheid heeft in 2013 bepaald
dat het van belang is dat iedereen inzage moet kunnen hebben in gegevens van deze instellingen. Het
gaat dan onder meer om contactgegevens, het beleidsplan, de bestuurssamenstelling en het
beloningsbeleid van goede doelen stichtingen. Ook moeten jaarverslag en jaarrekening online worden
gepubliceerd. Op deze manier wil de overheid meer transparantie en ‘good governance’ bij filantropische
instellingen bewerkstelligen. U kunt al deze gegevens van Stichting Open Ogen vinden op onze website
www.openogen.nl.
Kantoor
Open Ogen huurt sinds 13 februari 2015 een pand aan de Triathlonstraat 33 in Rotterdam. Er wordt een
pand gehuurd dat is aangeboden vanuit leegstandbeheer. Deze manier van huren is een voordelige
manier, zodat op het gebied van huisvesting de kosten laag worden gehouden.
De gehuurde ruimte bestaat uit een kantoorgedeelte waar meerdere personen tegelijk kunnen werken en
een ruimte die kan fungeren als informatie-, trainings-, en activiteitenruimte. Deze ruimte is mede
betrokken in het kader van de TahR trainingen die er plaats moeten vinden.
Ondersteuning
De ondersteuning van Linda en het kantoor wordt uitgevoerd door een stagiaire en door het incidenteel
inhuren van secretariële ondersteuning. Deze ondersteuning is nodig als we een groter team en ook een
groter bereik willen realiseren.
Vrijwilligers en stagiaires
Open Ogen werkt regelmatig met vrijwilligers. Over het algemeen is er één vrijwilliger op kantoor aan de
slag. Er wordt wervend doorgezocht naar versterking.

Stagiaires en afstudeerprojecten
Open Ogen begeleidt vanuit een maatschappelijk oogpunt graag stagiaires en afstudeerders. Op dit
moment is er één stagiaire werkzaam bij Open Ogen. In 2016 is er op HBO niveau een
afstudeeronderzoek afgerond met als hoofdvraag: ‘Op welke wijze kunnen de ervaringsdeskundigen van
stichting Open Ogen meiden in de leeftijd van 12-18 jaar in Rotterdam op een methodische wijze
preventief weerbaar maken tegen het loverboycircuit?’
Fondsen en financiers
Zonder fondsen, financiers en giften kan Open Ogen niet doen waar zij voor opgericht is; bijdragen aan
het verminderen van het aantal slachtoffers van gedwongen prostitutie en misbruikrelaties. Naast gelden
die gegenereerd worden door het geven van trainingen en voorlichtingen die in 2016 door Linda en 2
deelneemsters van TahR worden verzorgd, hebben onderstaande fondsen subsidie toegekend. Vanuit
deze gelden is het opleidingstraject TahR gestart
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Deze voorgenoemde fondsen zijn
–
–
–
–
–
–

VSB fonds
Stichting Physico
Stichting Bevordering van Volkskracht
Oranjefonds
Stichting Aelwijn Florisz
Stichting Animus Donandi

Naast deze fondsen ontvangt Stichting Open Ogen ook jaarlijks giften van particulieren.
Activiteiten 2016
Media
In het verslagjaar is Linda door de gedrukte media benaderd voor interviews. Zo heeft zij o.a. een
interview gegeven aan;
–
–
–
–

Viva
Libelle
Persbericht over afstuderen deelneemsters TahR
Krantenartikel over Open Ogen

Gesprekken met mogelijke deelneemsters Terug aan het Roer
Er is een groot aantal gesprekken gevoerd met ex-slachtoffers om te kijken of het opleidingstraject TahR
aansluit bij waar zij op dit moment in hun ontwikkeling staan en of zij geschikt zijn om deel te kunnen
nemen in het nieuwe programma. Een van de gesprekken vond plaats naar aanleiding van de TV
uitzending van het programma De Reünie.
Daarnaast is er een gesprek geweest met een therapeute die met regelmaat ex-slachtoffers in haar
praktijk ziet. Twee dames zijn via die praktijk op gesprek gekomen, maar hebben besloten dat het op dit
moment nog niet in hun leven past.
Online zichtbaarheid
Er zijn in 2015 gesprekken geweest met een partij voor het maken van een nieuwe website. Deze
gesprekken zijn in 2016 voortgezet. Daarnaast is er gesproken met een dame die de Social Media voor
Open Ogen verder gaat professionaliseren en onderhouden. Deze activiteiten worden overgedragen naar
2017.
Acquisitie
In het verslag jaar is er op verschillende manieren acquisitie gepleegd. Er is dit jaar echter minder
geacquireerd dan gehoopt doordat de vorderingen bij de TahR deelneemsters iets minders snel gingen
dan verwacht. We lichten er twee uit om nader te beschrijven.
–
Tijdens de première van de Open Ogen Film in november 2015 is er contact geweest met
mevrouw C. Marinelli, van de ambassade van Guatamala. Er heeft op een later moment een nadere
kennismaking plaatsgevonden.
–
Linda heeft gesproken met DOCK, een organisatie die mensen helpt om hun eigen leven en
leven van anderen te verbeteren. Er is gesproken over het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst
in combinatie met een toneelvoorstellen over de loverboy problematiek. Hierbij is gekeken om ook de
kant van de loverboy zelf te belichten.
Samenwerkingen
Naast verzorgen van trainingen en voorlichtingen is er in het verslagjaar een aantal gesprekken geweest
om te kijken of er samenwerking mogelijk is. Zo zijn er o.a. gesprekken geweest met de volgende
organisaties en personen:
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-

Hogeschool van Amsterdam
Samen Binden
Exposse
Stichting Bak
Benefits for girls

Begeleiding ex-slachtoffers en familieleden
Een onderdeel van het werk van Open Ogen is het begeleiden van (ex-) slachtoffers en hun familieleden.
In 2016 heeft Linda aan verschillende families en slachtoffers persoonlijke begeleiding gegeven.
Voorlichtingen
Om de missie van Open Ogen uit te dragen worden er op verschillende plaatsen in het land trainingen en
voorlichtingen gegeven. De voorlichtingen zijn zowel gericht op jongeren, ouders als professionals. Bij
een aantal van deze voorlichtingen hebben de deelneemsters van TahR een deel van de voorlichting op
zich genomen.
–
Horizon Jeugdzorg en Onderwijs; voorlichting aan jongeren
–
Horizon Jeugdzorg en Onderwijs; voorlichting ouders
–
Scholengemeenschap Sint Cansius te Almelo
–
Deltion College te Zwolle, meerdere voorlichtingen aan 800 leerlingen
–
Broeckland College te Breukelen
–
Stedelijk College te Eindhoven
–
Samen Doen; Summerschool voor Jeugdzorgwerkers te Amsterdam
–
ROC Mondriaan te Den Haag, meerdere voorlichtingen
–
DOCK te Rotterdam; voorlichting icm theatervoorstelling aan brugklassen
–
Samen Binden ism het Hondsrugcollege te Emmen; driedaagse voorlichting aan ouders en
leerlingen
Uit de evaluaties blijkt dat de organisaties tevreden zijn over de voorlichtingen.

Enkele uitspraken uit de evaluaties:
Wat heeft uw contact met Open Ogen u opgeleverd?
–
Bewustwording, eyeopener en meer bekendheid met de risico's rondom loverboy's
–
Beter zien
–
Stof tot nadenken en alertheid
–
Ik heb handvatten gekregen over hoe ik meiden kan ondersteunen die met loverboys te maken
hebben.
–
Inzicht in de emotie van deze meiden/vrouwen
–
Meer kennis over de hersenwerkingen
–
Meer inzicht gekregen in hoe loverboys, ronselaars of wie dan ook te werk gaan en hoe wij het
beste daarin een meisje kunnen behandelen voor zover dat mogelijk is.
In hoeverre bent u tevreden over de geleverde prestatie van Open Ogen?
–
De voorlichtingsavond was goed, de ouders luisterden geboeid.
–
Het verhaal van ervaringsdeskundigen zet je heel erg aan het denken
–
Het was een duidelijke training, waarbij ik veel nieuwe inzichten heb gekregen.
–
Linda weet altijd haar verhaal goed over te brengen
–
De lessen voor de leerlingen waren indrukwekkend. Linda heeft op haar eigen manier de
leerlingen geraakt. Ze zijn zeker even wakker geschud ondanks dat ze misschien het gevoel hadden dat
het onderwerp wat verder van hun af stond.
–
Ja, de training is interessant een leerzaam voor mensen die met deze doelgroep werken.
Terug aan het Roer – TahR
Het jaar 2016 heeft voor de stichting verder grotendeels in het teken gestaan van het uitvoeren en
managen van TahR. Na de start eind 2015 is TahR in januari 2016 vervolgd met 6 deelneemsters.
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Linda was als trainer en begeleider en als organisator bij dit intensieve programma betrokken.
In de tweede helft van januari zijn de trainers bij elkaar geweest om het programma verder te ontwikkelen
en de inhoud van de trainingsdagen af te stemmen. Na iedere TahR bijeenkomst is gekeken wat de
deelneemsters nodig hadden aan begeleiding om verder te komen in hun opleiding en daarmee ook in
hun persoonlijke ontwikkeling. De opzet van de trainingsdagen is zoveel mogelijk gevolgd, al is ook
gebleken dat bepaalde situaties vroegen om een flexibele aanpak. Dit wil zeggen dat er weloverwogen
soms van het handboek werd afgeweken. Tijdens de trainingsdagen is gebleken dat er niet bij alle
trainingsdagen meerdere trainers aanwezig hoeven te zijn. Dit zal in het handboek worden aangepast om
tijdens TahR2 anders in te plannen.
De training TahR maakt emotioneel veel los bij de deelneemsters waardoor af en toe pas op de plaats
gemaakt moest worden. Zo moest eerst een plaats worden gegeven aan de emoties voordat men verder
kon met het programma. De deelneemsters hebben onder andere methoden geleerd om de emoties die
tijdens het geven van een voorlichting naar boven komen, te kunnen parkeren.
Er is ruim de tijd genomen om met de deelneemsters individueel te werken aan hun voorlichting verhaal:
op welke manier kan hun ervaring zodanig op papier worden gezet dat het een persoonlijk verhaal blijft,
maar dat zij zich tijdens een voorlichting niet verliezen in hun verhaal en de emoties. Als onderdeel van
de training is een aantal presentaties bijgewoond om te kijken naar en leren van andere presentatoren.
Twee deelneemsters hebben in de loop van de trainingsdagen aangegeven liever achter de schermen
van Open Ogen te willen werken en zich niet tot voorlichter te willen laten scholen.
Tijdens de trainingsdagen is bij één deelneemster gebleken dat haar emoties verontrustende vormen
aannamen. In overleg tussen de trainers en het bestuur is besloten dat zij een andere vorm van
begeleiding nodig heeft dan dat Open Ogen haar kan bieden. Zij is gestopt met de opleiding TahR, de
deelneemster is goed geïnformeerd over de mogelijkheden van de therapeuten waar Open Ogen mee
samenwerkt.
In april waren de overige deelneemsters zo ver gevorderd dat de eerste opzet van hun verhaal en
daarmee hun presentatie gereed was. Dit hebben zij gepresenteerd binnen een jongeren instelling.
Medio april zijn er in Zwolle 5 voorlichtingen gegeven aan groepen scholieren van ongeveer 100
personen. De deelneemsters hebben dit als zwaar ervaren, maar zij hebben het tot een goed einde
gebracht. De trainers, Linda en het bestuur zijn hier bijzonder trots op! De trainers hebben zich hier door
wel gerealiseerd dat er een groot beroep op de meiden is gedaan door ze meerdere voorlichtingen te
laten geven, een leerpunt voor TahR2.
Eind april is een van de deelneemsters mee geweest met Linda om een voorlichting aan ouders te
geven.
In mei zijn de deelneemsters aan de slag gegaan om hun ‘eindpresentatie’ voor te bereiden. De
presentatie hebben zij in mei gegeven tijdens een feestelijke bijeenkomst waar zo’n 35 personen
aanwezig waren. Op deze dag hebben de deelneemsters hun certificaat in ontvangst genomen.
Tijdens deze bijeenkomst is ook feestelijk stilgestaan bij het 10-jarige bestaan van Open Ogen.
Na de ‘eindpresentatie’ heeft een van de deelneemsters aangegeven dat zij meer 1-op-1-voorlichting wil
gaan geven en niet voor een grotere groep wil staan. Dit betekent dat de eerste editie van Terug aan het
Roer, twee nieuwe voorlichtsters heeft voortgebracht.
In het tweede deel van het verslag jaar zijn de deelneemster vaker mee geweest met Linda om een deel
van de voorlichtingen te verzorgen. Op deze manier krijgen zij meer ervaring in het presenteren voor een
groep. Het parkeren van emoties bij voorlichtingen blijkt niet altijd mogelijk en hier zal ook verder aan
gewerkt moeten worden. Dit betekent dat de twee voorlichters nog niet zelfstandig op pad gaan. Hierdoor
is het idee gerezen om twee vrijwilligers die wat steviger op hun benen staan na een korte cursus met de
voorlichters mee te sturen, dit plan is in ontwikkeling.
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Na de zomer heeft er een evaluatie plaatsgevonden met de trainers en de deelneemsters.
De deelneemster benoemen een paar heel positieve ervaringen. Enkele uitspraken:
–
Ik heb heel veel aan TahR gehad
–
Je voelt je heel verbonden met de groep en Linda.
–
Je gaat met andere ogen naar jezelf kijken. In je kracht komen, eigenliefde. Beter dan welke
psycholoog dan ook.
–
Deze basis is heel belangrijk
–
Goed dat de juiste personen wordt ingezet die je op een bepaald moment nodig hebt.
Ook vinden ze de planning in weekenden, de opbouw van de sessies en de start met de driedaagse
goed.
De deelneemsters en trainer benoemen tevens een aantal verbeterpunten. Gebleken is dat voor deze
specifieke doelgroep een nog betere afstemming / maatwerk nodig wordt geacht om de doelgroep op een
manier op te leiden die nog beter aansluit bij hun behoeften. Dit betreft zowel het doel van de training
(ook veel nadruk op Terug aan het Roer, naast het geven van voorlichting), de onduidelijke financiële
aspecten (sommige deelneemster zitten bijvoorbeeld in een uitkering situatie) en aspecten ten aanzien
van de structuur en inrichting van de training. Voor het vervolg van de opleiding, TahR2, wordt er
gekeken naar een andere aanpak en vorm van opleiden die aansluit bij de aanbevelingen.
Bestuurlijke bijeenkomsten
Het bestuur van Stichting Open Ogen is in het verslag jaar vier maal bij elkaar geweest. Tevens heeft een
bestuur een strategiesessie gehouden ‘op de hei’ om de koers van de stichting te bepalen.
Daarnaast is het voltallige bestuur, met Linda en een groot aantal van de deelneemsters van TahR, naar
de pilot theatervoorstelling Rust van bestuurslid Robert Bruggeman geweest.
Rotterdam, 31 mei 2017

L. Futa-van Goch
Directeur
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2.

Jaarrekening

2.1

Balans per 31 december 2016

(na resultaatbestemming)

31 december 2016
€
€

31 december 2015
€
€

Activa

Vlottende activa
Vorderingen
Rekening-courant bestuur
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

0

679

4.215

2.624

1

2

Totaal activazijde

4.215

3.303

11.273

20.452

15.488

23.755

Passiva
Stichtingsvermogen
Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserve
Vrije reserve

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva
Totaal passivazijde

3

100
1.516
7.736

100
3.030
0
9.352

3.130

6.136

20.625

15.488

23.755

4
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2.2

Staat van baten en lasten over 2016
€

Baten

5

Giften en baten uit fondsenwerving
Overige baten

6
7

2016
€

€

38.283
12.520
50.803

2015
€

59.148
3.002
62.150

Lasten
Investeringskosten
Projectkosten
Begeleiding- en opleidingskosten
Organisatiekosten
Algemene kosten
Som der bedrijfslasten
Saldo van baten en lasten

8
9
10

0
31.909
0
12.756
6.138

8.329
26.539
6.477
16.537
2.754
50.803

60.636

0

1.514

0

1.514

Verdeling saldo van baten en lasten
Bestemmingsreserve
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2.3

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Open Ogen, statutair gevestigd te Rotterdam, bestaan voornamelijk uit
voorlichten, coachen, opleiden en hulpverlening met betrekking tot slachtoffers van
afhankelijkheidsrelaties en gedwongen prostitutie.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor
de Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en
worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Andere baten
Pagina 11 van 13

Onder overige baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten onder
aftrek van kortingen en de over de baten geheven belastingen.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Rotterdam, 31 mei 2017
Stichting Open Ogen

L. Futa-van Goch
directeur

Ondertekening bestuur:

J. Kalthof-Drost
Voorzitter

J.M. Smits- van Schaik
Penningmeester

Y. de Jong
Secretaris
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3.

Overige gegevens

3.1

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming

Het bestuur bepaalt de bestemming van het saldo van baten en lasten.
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