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In 2015 zijn er meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht voor
oorlog en geweld. Een recordaantal vluchtelingen en ontheemden. Het zijn er zoveel dat ik me er geen voorstelling bij kan
maken. Totdat die 60 miljoen vluchtelingen een gezicht krijgen.
Deze winter was ik in de vluchtelingenkampen in Irak, Libanon
en Jordanië. In de stromende regen ontmoet ik een man die
juist uit Raqqa komt. Met vrouw, zoon en dochter. Toen zijn
buren willekeurig onthoofd werden, hield hij het voor gezien.
Via Turkije kwam hij in de Libanese Bekaa-vallei terecht. In een
tent, in de regen. Tegen een heuvelwand geplakt. Hij wil niet op
de foto. Wie weet wie die foto in handen krijgt. Even verderop:
een jong meisje, strak voor zich uitkijkend. Alleen, bij de dokterspost. Gewapende blik en treurigheid tegelijk. En later: een
gesprek met drie dames. Twee met een burka. Fel vertellen ze
over het Assad regime. Je wilt iedereen wel helpen. Wat een
drama’s.

eerst sinds de Balkanoorlog is onze hulp nodig op Europese
bodem. In het bestuur hebben we daar een stevige discussie
over gevoerd. Het is eigenlijk - zo vinden wij - geld dat naar
vluchtelingen in de veel armere Afrikaanse landen, of naar de
buurlanden van Syrië had gemoeten.
2015 is ook het jaar van onze operationele fusie met het International Rescue Committee. Wij zijn ervan overtuigd dat we
hierdoor sneller, effectiever en meer hulp kunnen bieden Al bijna 30 jaar werken Stichting Vluchteling en het IRC nauw samen
in crisisgebieden. Onze organisaties staat hetzelfde voor ogen:
hulp bieden aan vluchtelingen en ontheemden, daar waar deze
het hardst nodig is.

60 miljoen vluchtelingen zijn 60 miljoen verhalen van mannen,
vrouwen en kinderen. 60 miljoen verhalen van wanhoop, pijn,
verdriet. Een recordaantal verscheurde levens.

Wij zijn er trots op dat we in IRC een partner hebben gevonden
die haar hulp baseert op kennis en onderzoek en die zich ook
inzet voor het vinden van nieuwe en betere vormen van hulp.
Bijvoorbeeld voor de groeiende groep vluchtelingen die niet in
vluchtelingenkampen leeft maar verspreid over de steden van
Afrika en het Midden Oosten in – dikwijls – de aller slechtste
omstandigheden.

2015 is een jaar van records, het is ook een bijzonder jaar door
de vluchtelingenstroom richting Europa. Stichting Vluchteling
trekt 1,3 miljoen euro uit voor noodhulp op Lesbos, voor het

De wereldwijde vluchtelingencrisis is volgens de Verenigde Naties de grootste humanitaire ramp ooit. Door de groei in het
aantal mensen in nood is er meer geld nodig om de meest mi-
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nimale hulp te kunnen bieden. Steeds vaker luiden de Verenigde Naties de alarmbellen dat de benodigde middelen niet bij
elkaar gebracht kunnen worden. Gelukkig zijn er heel veel Nederlanders solidair met vluchtelingen en ontheemden. Stichting
Vluchteling kreeg er het afgelopen jaar meer dan 30 duizend
donateurs bij. Deze betrokkenheid is hartverwarmend en hoopgevend voor de toekomst.
Ab Klink,
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Vluchteling
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22:47 Kwaad. Waarom deden we
niet beter ons best voor hen?
De vluchtelingen uit en in #Syrie? #winter #sneeuw #kou Velen in
tenten, of buiten.
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1.2 STICHTING VLUCHTELING - IRC
1.3 HULPVERLENING

60 miljoen mensen

1.4 VOORLICHTING

wereldwijd op de vlucht
voor oorlog en geweld

1.5 RESULTATEN

In aantal landen werkzaam

26 door Stichting Vluchteling/IRC
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DE HULPVERLENING

141.769
Aantal donateurs
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13 landen

Acute noodhulp geboden
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€ 23.860.000
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totale inkomsten van
Stichting Vluchteling in Nederland
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56
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(nood)hulp
projecten wereldwijd
44% Afrika
42% M.Oosten
7% Europa
7% Azië
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21 landen

Langdurige hulp en wederopbouw

top 5 landen hulpverlening
1. Syrië
2. Jemen 3. Irak
4. Nigeria 5. Griekenland

1.430.000

Aantal bereikte vluchtelingen
en ontheemden
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12:20 De gedachten aan die
honderdduizenden Syrische
vluchtelingen in de Bekaa...
#Libanon #2metersneeuw #-16gradencelsiusverwacht
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09:22 De ergste winter in ruim
20 jaar, en na 4 jaar oorlog
#Syrie zitten nog duizenden
vluchtelingen zo goed als buiten.
#Libanon
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14:16 Geland. Schiphol. Gauw
naar huis, waar het warm is en
mijn kind niet op straat hoeft te
werken om te overleven.
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1.1 Een jaar van records
2015 is een jaar van records. Records om verdrietig van te worden. En records om trots op te zijn.
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Nooit eerder zijn er zoveel mensen op de vlucht. In 2015 zijn
er wereldwijd 60 miljoen vluchtelingen en ontheemden, stellen
de Verenigde Naties in juni. “Onthutsende cijfers. Daar word je
stil van”, zo reageert Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling.
“Maar na die paar tellen ‘stil’, stropen we onze mouwen weer
op. Om zoveel mogelijk mensen te helpen die - geteisterd door
het noodlot - het nu zo zwaar hebben.”
Tegenover het recordaantal mannen, vrouwen en kinderen van
huis en haard verdreven, stellen we een record aan inkomsten:
afgerond 23,9 miljoen euro.
De belangstelling en waardering voor het werk van Stichting
Vluchteling worden ook duidelijk tijdens de Nacht van de Vluchteling. Die trekt in 2015 een record aantal deelnemers (1700),
met een recordopbrengst (620.000 euro) tot gevolg.
In 2015 is veel nieuw. En anders. Stichting Vluchteling gaat voor
het eerst sinds lange tijd weer aan de slag in Europa. De erbarmelijke situatie van de vluchtelingen op Lesbos vraagt daar om.
2015 is ook het jaar van de verbintenis. Stichting Vluchteling

<

maakt sinds april 2015 deel uit van het International Rescue
Committee.
1.2 Stichting Vluchteling – IRC
Na decennia van steeds intensievere samenwerking, zijn Stichting Vluchteling en het International Rescue Committee (IRC)
een ‘operationele fusie’ aangegaan, een zeer nauwe samenwerking met vastgelegde afspraken op het gebied van hulpverlening, beleidsontwikkeling en pleitbezorging. Hierdoor is de
noodhulpcapaciteit van beide organisaties versterkt en kunnen
mensen op de vlucht voor oorlog en geweld sneller en effectiever worden geholpen. Als ergens ter wereld een crisis uitbreekt,

>

JAARVERSLAG 2015
15

16

17 JANUARI

18

19

20

21

12:18 Tanks & zware wapens naar
Maroua, ons vorige thuis @NUnl:
Duizenden militairen Tsjaad naar
Kameroen tegen Boko Haram: http://t.
co/bqfIOypRNv
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zijn wij binnen 72 uur ter plaatse om de eerste noodhulp te
verlenen.

Het IRC heeft de kleur geel als huiskleur. Die kleur is vanaf medio
2015 ook in de uitingen van Stichting Vluchteling terug te vinden.

De voordelen voor beide organisaties zijn groot. Stichting
Vluchteling krijgt toegang tot het netwerk van hulpverlening
van het IRC dat zich uitstrekt over ruim veertig landen. Het IRC
is er trots op verbonden te zijn met Nederland, aldus president
en CEO David Miliband, voormalig Brits minister van Buitenlandse Zaken. “De Nederlandse bevolking en regering hebben
zich decennia lang onderscheiden door een tolerante houding
en royale internationale steun aan minderbedeelden. Nederland was nooit onverschillig. Nederland maakte het verschil”,
zegt Miliband.

1.3 Hulpverlening
In 2015 geeft Stichting Vluchteling ruim 18,8 miljoen euro uit
aan hulpverlening. Daarmee worden ruim 1,4 miljoen vluchtelingen en ontheemden geholpen.
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Het van oorsprong Amerikaanse IRC is één van de grootste
en meest ervaren humanitaire organisaties ter wereld. In 2015
zijn, met projecten in meer dan veertig landen, ruim 23 miljoen
mensen geholpen.
Zowel de geschiedenis van het IRC als die van Stichting Vluchteling beginnen in de Tweede Wereldoorlog. Albert Einstein - in
1933 van Duitsland naar de Verenigde Staten gevlucht - nam
het initiatief tot oprichting van het IRC. De grondleggers van
Stichting Vluchteling zijn de verzetshelden Gerrit Jan van Heuven Goedhart en Cees Brouwer.

<

Lesbos, eerste opvang
Vanaf begin 2015 zijn meer dan 1 miljoen mensen de Middellandse Zee
overgestoken op zoek naar veiligheid. Daarvan zijn er alleen al ruim
856.000 aangekomen op de Griekse eilanden. De meeste van deze vluchtelingen komen uit Syrië, Afghanistan en Irak.
Stichting Vluchteling is sinds juli 2015 actief op Lesbos. Onze hulpverleners verbeterden de infrastructuur in het opvangkamp Kara Tepe bij de
hoofdstad Mytilini. De hulp bestaat uit de aanleg van nieuwe en reparatie
van bestaande wc’s en douches, het ruimen van afval, het verbeteren van
de watervoorziening en de aanleg van verlichting in het kamp. Ook zijn
persoonlijke hygiëne kits en babykits uitgedeeld.
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14:20 Iedereen in tranen, al bij
vertalen speech @DenisMukwege voor
gala @PostcodeLoterij. Té verdrietig, de verhalen over verkrachte kinderen. http://t.co/bqfIOypRNv
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Veel aandacht is gegaan naar de opvang van de meest kwetsbare vluchtelingen, zoals alleenreizende kinderen of vrouwen,
oudere vluchtelingen die slecht ter been zijn en jonge gezinnen. Zij zijn opgevangen in het kleinere kamp Pikpa. Andere
activiteiten waren het uitdelen van winterhulpgoederen en het
‘winterklaar’ maken van Kara Tepe en Pikpa. Daarnaast is gezorgd voor bustransport vanuit Molyvos in Noord-Lesbos naar
Mytilini in het zuiden, waar de vluchtelingen zich moeten registreren alvorens de boot naar Athene te kunnen nemen. Tenslotte is een nieuw opvangkamp bij Molyvos gebouwd: Apanemo. In deze opvanglocatie krijgen vluchtelingen de eerste hulp
en kunnen zij er veilig overnachten na hun hachelijke bootreis.
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Stichting Vluchteling heeft 1,3 miljoen euro aan de hulpverlening op Lesbos bijgedragen.
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muskietennetten aan getroffen burgers in Kayah State uitgedeeld. Alles
bij elkaar zijn in dit project tienduizend vluchtelingen en ontheemden
geholpen. water
Myanmar,
Libanon, onderwijs
Stichting Vluchteling start in 2015 met een voorschools onderwijsproject
voor drieduizend zeer kwetsbare Syrische vluchtelingenkinderen in de
leeftijd van 6 tot 14 jaar. De kinderen leven in ruim dertig uiteenlopende opvanglocaties in Libanon, onder meer in tentenkampen in Akkar, Bekaa-vallei. In een veilige omgeving, zogenaamde tentschooltjes, worden
deze kinderen, die soms jaren niet naar school zijn geweest, voorbereid
op het reguliere onderwijs. Er is een volledig onderwijspakket: rekenen,
taal (Arabisch), lichamelijke oefening en sociale vaardigheden. Daarnaast
zijn er psychosociale activiteiten voor 80 procent van de doelgroep
(2400 kinderen) om hen te helpen hun trauma’s, die het gevolg zijn van
directe confrontaties met geweld en gedwongen vlucht, te verwerken.
Nigeria, protectie

Myanmar, water
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In drie kampen in het Nigeriaanse Yola, de hoodfstad van Adamawa State,
In Kayah State, het zuidoosten van Myanmar, legt Stichting Vluchteling

en in enkele noordelijke districten van Adamawa, is een hulp- en onder-

schoon-drinkwatervoorzieningen aan en verbetert de sanitaire voorzie-

steuningsprogramma opgezet voor kwetsbare vrouwelijke en jeugdige

ningen in twintig dorpsgemeenschappen. Daarnaast is op scholen voor-

ontheemden. Een belangrijk onderdeel van het programma is familie-

lichting over hygiëne gegeven.

hereniging van de ruim vierhonderd alleenstaande kinderen die we in

Voorts hebben we extra noodhulpgeld beschikbaar gesteld voor op drift

nauwe samenwerking met drie lokale hulporganisaties hebben geregis-

geraakte slachtoffers van de cycloon Komen, die het land in juli teister-

treerd. Ook zijn 55 vrijwilligers getraind en educatieve en recreatieve

de. Er zijn 29 vervuilde waterputten onder handen genomen. Ook zijn er

activiteiten georganiseerd in enkele spel- en leercentra. Ook ontvingen
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11:31 Hoog tijd voor meer aandacht
voor #BokoHaram, en de honderdduizenden slachtoffers van deze wrede
barbaren.
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3700 kinderen kleding, schoeisel en hygiëne artikelen. Tevens zijn in dit
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project 1100 pakketten met elementaire hulpgoederen uitgedeeld aan
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eenoudergezinnen. Zo zijn er bijna 6500 ontheemden geholpen.
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1.4 Voorlichting
Een voorbeeld… Een shirtje van Robben voor Mohammed.
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In oktober 2014 ontmoette onze directeur Tineke Ceelen de dertienjarige

HOOFDSTUK 3

in Turkije, aan de grens met Irak, waar yezidi’s uit Noord-Irak en vluchte-

Mohammed. Dat gebeurde tijdens een bezoek aan vluchtelingenkampen
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lingen uit de belegerde Syrische stad Kobani werden opgevangen.
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Mohammed vertelde dat Arjen Robben zijn grote held is. Een paar tweets
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en wat telefoontjes verder… In februari ging Art Rooijakkers op bezoek
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baller.

bij Mohammed. Met gesigneerd shirt en een bal van de Nederlandse voet-
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Het verhaal wordt verteld in Jinek. Ceelen wordt er ook over
geïnterviewd door het Jeugdjournaal, Rooijakkers later ook nog
in RTL Boulevard.
1.5 Resultaten
In 2015 is het totaal aan baten van de organisatie 23,9 miljoen
euro. Ten opzichte van 2014 betekent dit een stijging van ongeveer 10 miljoen euro.

<

Aan de drie doelstellingen van Stichting Vluchteling (hulpverlening, voorlichting en pleitbezorging) is 90 procent van de baten
besteed. Iets meer dan 83 procent van de beschikbare middelen
(ruim 18,8 miljoen euro – bijna 8 miljoen meer dan in 2014)
ging naar de hulpverlening voor vluchtelingen en ontheemden.
6 procent is besteed aan de voorlichting aan het Nederlandse
publiek en 1 procent aan de pleitbezorging.
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10:15 5300 Syrische vluchtelingenkinderen #Libanon hebben dankzij u winterkleding. Da’s belangrijk, nu wéér
ernstig winterweer verwacht wordt.

14:18 Mohammed uit #Kobani mét een
door zijn held #ArjenRobben gesigneerde bal! Beetje geluk in leven
ve vluchtelingenkind http://t.co/PeUS5mQVr9
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10 procent is gebruikt voor de kosten die aan de organisatie
zelf toegerekend dienen te worden, zoals fondsenwerving en
beheer- en administratiekosten.
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Het bereik en de impact van de hulpverlening zijn afhankelijk
van het totaal aan baten dat de organisatie verwerft. Het succes van de organisatie wordt dus ook afgemeten aan het totaal
aan inkomsten dat de organisatie verkrijgt van particuliere donateurs, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nationale
Postcode Loterij en overige acties met derden.
DRA
Een groep Nederlandse noodhulporganisaties heeft zich verenigd in de Dutch Relief Alliance (DRA). Door het ministerie

van Buitenlandse Zaken is over een periode van drie jaar (20152017) 120 miljoen euro beschikbaar gesteld uit het Dutch Relief Fund. Het DRA bestaat uit de volgende organisaties: CARE
Nederland, Cordaid, Dorcas, ICCO en Kerk in Actie, OXFAM
NOVIB, Plan Nederland, Save the Children, Terre des Hommes,
Stichting Vluchteling, War Child, World Vision en ZOA. In de
loop van 2015 sloot ook Tear aan.
Het nieuwe samenwerkingsverband draagt eraan bij dat het geld
voor noodhulp effectiever wordt besteed, en sneller beschikbaar
is bij acute humanitaire crises en natuurrampen.
In 2015 zijn gezamenlijke hulpprogramma’s uitgevoerd in Ethiopië, Nigeria, Noord-Irak, Liberia (in verband met de ebola-epi-
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Herkomst van de baten in 2015

Eigen fondsenwerving
SHO
Nationale Postcode Loterij
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Gezamenlijke acties
Acties derden
Renteopbrengsten
Totaal

<

Inkomsten uit eigen fondsenwerving
2015
€
10.492.846
70.660
3.725.000
8.841.619
134.649
522.630
69.275

2014
€
7.181.547
464.928
4.039.000
2.023.174
134.970
72.348

23.856.679

13.915.967

% verschil
2015-2014
146
15
92
437

Campagnes en donaties
Aktes
Nalatenschappen
Totaal

€
9.836.412
418.438
237.995
10.492.846

387
96
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demie), Zuid-Soedan, Syrië, Oekraïne, Jemen, Vanuatu, de De samenwerking biedt ons ook de mogelijkheid in aanmerking
Centraal-Afrikaanse Republiek en Nepal.
te komen voor een extra bijdrage voor een bijzonder project. In
2015 ontvangt Stichting Vluchteling ruim 1 miljoen euro voor
Stichting Vluchteling is in 2015 betrokken bij de Joint Respon- een project in de Democratische Republiek Congo. Dr. Denis
ses in Ethiopië, Jemen, Nigeria, Noord-Irak, Zuid-Soedan, Syrië Mukwege verricht in het Panzi-ziekenhuis onder meer herstelen de Centraal-Afrikaanse Republiek. Via de DRA krijgt Stich- operaties bij vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn van seksuting Vluchteling in 2015 ruim 8,8 miljoen euro.
eel geweld.
Dr. Mukwege is in januari 2015 de keynote-spreker tijdens het
Nationale Postcode Loterij
Goed Geld Gala van de Postcode Loterij.
Stichting Vluchteling is bijna twintig jaar beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij. In 2015 verlengt de Postcode Loterij Reserves en fondsen
onze samenwerking met opnieuw vijf jaar. Stichting Vluchte- Het bestuur van Stichting Vluchteling geeft door de benoeming
ling ontvangt jaarlijks een vaste bijdrage van 2,7 miljoen euro. van de reserves aan op welke wijze de haar ter beschikking
Uniek is dat de loterij ons volledig vrijlaat in de beslissing hoe staande middelen worden aangewend.
de bijdrage het beste kan worden besteed.
2015
2014
		
Kengetallen
Werkelijk
Begroot
Werkelijk
Bestedingsratio (totaal besteed
t.b.v. doelstelling/totaal baten)
85,7
85,2
85,6
Bestedingsratio (totaal besteed
t.b.v. doelstelling/totaal lasten)
90,0
81,5
85,9
Beheer en administratie/totaal lasten
1,5
2,6
2,3
Wervingskosten/totaal lasten
8,6
15,9
11,8
Kosten eigen fondsenwerving/baten
eigen fondsenwerving (CBF ratio)
18,4
22,9
22,7

<

Verschillen in
% t.o.v. 2014
0
4,1
-0,8
-3,2
-4,2
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De reserves zijn onderverdeeld in:
- Een continuïteitsreserve. Deze reserve wordt gevormd voor
de dekking van de risico’s op korte termijn voor personeel
en campagnes.
- Een reserve financiële activa. Deze reserve wordt gevormd
voor de dekking van de materiële activa op korte termijn.
- Een projectreserve. Deze reserve wordt gevormd voor de
dekking van de hulpverlening.
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De huidige bestemmingsfondsen zijn:
- Mr. C. Brouwer Fonds
- Fonds 13e trekking Nationale Postcode Loterij (NPL), 		
project Help Syrië en projectondersteuning Panzi
Foundation
- A(ctiefonds)M(ijnen)R(uimen)
- Ham Foundation
Verloop fondsen
2015

2014

€
280.100
2.225.284
1.469.342

		
		
- Ham Foundation
- Mr. C. Brouwer Fonds
- Actie Fonds Mijnen Ruimen
- Fonds SHO Stop Ebola Ramp
- Fonds NPL 13e trekking 2014-2015

€
180.000
121.997
199.934
158.025

€
93.129
97.264
6.996

3.974.726

Totaal fondsen

751.048

674.309

Verloop reserves
		
		
- Reserve financiering activa
- Continuïteitsreserve
- Vrije reserve voor projecten

2015

2014

€
315.081
2.725.284
2.091.005

Totaal reserves

5.131.370

FONDSENWERVING
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De totale omvang van de reserves is met ruim 1,1 miljoen euro
gestegen en voldoet daarmee aan de intern gestelde norm en
valt ruim binnen de grens van de richtlijn voor reserves van de
VFI-brancheorganisatie van goede doelen.
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel aangemerkt als een
bestemmingsfonds.

<

Solvabiliteit 			
Uit de solvabiliteit - de verhouding tussen het eigen vermogen
en het vreemd vermogen dan wel de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal 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

>
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organisatie als financieel gezond beschouwd als de solvabiliteit
tussen de 25 procent en 40 procent ligt.
		
Verhouding eigen vermogen / balanstotaal

31-12-2015
40,7%

31-12-2014
42,1%

1.4 VOORLICHTING

1.5 RESULTATEN
HOOFDSTUK 2
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Liquiditeit
		
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 een inzicht worden verkregen in de liquiditeitspositie van de organisatie. Algemeen genomen wordt een organisatie als liquide beschouwd als
de current ratio groter is dan 1.
		
Current ratio
(vorderingen en liquide middelen)/kortlopende
schulden

31-12-2015

31-12-2014

1,81

1,91
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2.1 De visie achter de hulpverlening
In 2015 staan vier strategische doelen centraal in de hulpverlening. Stichting Vluchteling wil minimaal 80 procent van de
hulpverlening richten op noodhulp en daarmee zoveel mogelijk
mensen bereiken. Het betreft dan acute levensreddende noodhulp in nieuwe crisissituaties én langer durende hulp in chronische crisissituaties. De hulp van Stichting Vluchteling is primair
bestemd voor vluchtelingen en ontheemden maar komt deels
ook terecht bij de lokale bevolking. Lokale gastgemeenschappen zijn vaak niet in staat om op eigen kracht grote aantallen
vluchtelingen goed op te vangen. Zij hebben ondersteuning nodig om te voorkomen dat de plotselinge druk op lokale voorzieningen leiden tot vijandigheid en spanningen.
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Bij een acute vluchtelingencrisis komt Stichting Vluchteling zo
snel mogelijk in actie. De belangrijkste partner hierbij is het IRC,
in het bijzonder de noodhulp unit EPRU (Emercency Prepardness
and Response Unit). Door middel van een speciale procedure
beschikt de EPRU snel en flexibel over middelen waarmee de
noodhulpverlening in nieuwe crisissituaties direct wordt opgestart, (doel 1).
Stichting Vluchteling geeft vervolgens prioriteit aan de hoogste noden, urgentie gaat boven zichtbaarheid. De hulpverlening

<

wordt voortgezet in crises die als ‘vergeten’ zijn bestempeld,
die door de wereld lijken te zijn vergeten. Talrijk zijn de voorbeelden van vluchtelingen en ontheemden, voor wie terugkeer
onmogelijk is als gevolg van voortdurend conflict of onveiligheid in hun land of regio van herkomst. Denk aan Somalië,
Zuid-Soedan, DR Congo en Afghanistan.
Onze hulp richt zich in situaties van langdurige opvang (doel 2)
op het handhaven van basisvoorzieningen (medische zorg, schoon
drinkwater), onderwijs of het leren van een vak of vaardigheden.
In het verlengde hiervan hecht Stichting Vluchteling veel waarde aan duurzaamheid (doel 3) van de hulpverlening. Een vijfde
deel van de middelen wordt besteed aan wederopbouwhulp. Is
terugkeer van vluchtelingen mogelijk als een conflict ten einde is of als de veiligheidscontext verbetert, dan helpt Stichting
Vluchteling met specifieke projecten als het herstel van basisvoorzieningen (onderwijs, gezondheidszorg) of het ruimen van
landmijnen.
Tenslotte streeft Stichting Vluchteling naar goede verantwoording van de hulpverlening door optimale transparantie (doel 4)
van de besteding van de middelen. Zo kunnen wij de kwaliteit
en effectiviteit van de programma’s beoordelen en krijgen onze
donateurs inzicht in de besteding van hun bijdragen.

>

DE
JAARVERSLAG
HULPVERLENING
2015
19

20

21

22 MAART

23

24

25

13:15 Vandaag de première
in Den Haag van ‘The man who
mends women’, mét de man over
wie de film gaat, @DenisMukwege.

JAARVERSLAG 2015

VOORWOORD
HOOFDSTUK 1

2015 IN VOGELVLUCHT
HOOFDSTUK 2
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Verhouding noodhulp - wederopbouw in middelen
Noodhulp

9%

Wederopbouw

2.1 DE VISIE ACHTER DE HULPVERLENING

weg omdat je geen expert op al die terreinen kunt zijn. Daarom
beperkt Stichting Vluchteling zich tot vier strategische thema’s
in de hulpverlening. Hierop is het bijhouden en verdiepen van
kennis goed mogelijk. Hoogwaardige kwaliteit van de hulp heeft
een grotere impact op de mensen die de hulp ontvangen en is
daarmee effectiever.

2.2 HET VERTREKPUNT OP 1 JANUARI 2015

2.3 HET EINDPUNT OP 31 DECEMBER 2015

91%

2.4 BLIK OP DE TOEKOMST
HOOFDSTUK 3

Lokale partners
Verreweg de meeste hulp komt tot stand in samenwerking met
het IRC. Daarnaast werkt Stichting Vluchteling samen met een
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2.2 Het vertrekpunt op 1 januari 2015

Concentratiegebieden & Strategische thema’s

Voor aanvang van ieder jaar beoordelen we waar onze hulp het
hardste nodig zal zijn. Dit op basis van het aantal vluchtelingen
en ontheemden gecombineerd met de humanitaire noden in
een bepaald gebied. Hieruit volgt een aantal concentratiegebieden waar een aanzienlijk deel van de beschikbare middelen
voor hulpverlening wordt ingezet. Daarnaast is er altijd ruimte
voor acute noodhulp in nieuwe crisisgebieden. Rampen kun je
niet plannen.

Concentratiegebieden

Vluchtelingen hebben behoefte aan alles, van voedsel tot onderdak en medische zorg tot kleding. Voor een enkele organisaties is het onmogelijk in al deze behoeften te voorzien. Simpel-

<

-

Somalië (+ Kenia en Ethiopië)

-

Grote-Merengebied (DRC, Oeganda, Tanzania)

-

Syrië en omringende landen

-

Centraal Afrikaanse Republiek (+ Tsjaad)

-

Zuid-Soedan (+ Ethiopië)

-

Myanmar (+ Thailand)

Strategische thema’s
-

Noodhulp

-

Basisgezondheidszorg

-

Water & Sanitatie

-

Seksueel geweld, bescherming

>
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aantal lokale hulporganisaties, zoals met Dr. Mukwege en het
Panzi-ziekenhuis in DR Congo, de rugzakdokters in Myanmar
of met een project voor zonneovens in Tsjaad.
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HULPVERLENING 2015

Verhouding IRC - andere partners

2.1 DE VISIE ACHTER DE HULPVERLENING
2.2 HET VERTREKPUNT OP 1 JANUARI 2015

IRC

2.3 HET EINDPUNT OP 31 DECEMBER 2015
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Andere partners

€ 1.636.455
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€ 17.200.060
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2.3 Het eindpunt op 31 december 2015

HOOFDSTUK 6

Stichting Vluchteling besteedt 18.836.516 euro aan directe
hulpverlening in 2015, ruim 8,4 miljoen euro meer dan in 2014.
Hiermee worden in totaal 1,4 miljoen mensen bereikt, verdeeld
over 26 landen in Afrika (15), Azië (5), het Midden-Oosten (5)
en Europa (1).
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deropbouwhulp besteed. De belangrijkste reden voor de forse toename van de bestedingen in vergelijking met 2014 is de
toekenning van gelden voor acht projecten die onderdeel zijn
van gezamenlijke programma’s in het kader van de Dutch Relief Alliance (DRA, zie Strategische Kansen). Het ging om een
bedrag van 6,7 miljoen euro. Voorts verwierven we, uit particuliere fondsenwerving, 1,3 miljoen euro voor hulp op Lesbos.
De hulpverlening is in belangrijke mate plaats gerealiseerd in
de geplande concentratiegebieden. Maar uit de top 5 van landen waar de meeste hulp is geboden (Syrië, Jemen, Irak, Nigeria en Griekenland), blijkt ook dat Stichting Vluchteling gaandeweg het jaar betrokken is geraakt bij nieuwe humanitaire crises.
Zo leidt in Nigeria de aanhoudende terreur van Boko Haram
tot een grote stroom ontheemden en vluchtelingen (in Niger,
Tsjaad en Kameroen). Jemen valt in het voorjaar van 2015 ten
prooi aan een totale oorlog met de burgerbevolking als grootste
slachtoffer: ruim 80 procent van de bevolking is daar inmiddels
afhankelijk van humanitaire hulp. De vluchtelingencrisis in Europa resulteert in het voor onze organisatie uitzonderlijk besluit
om noodhulp te verlenen aan tienduizenden vluchtelingen op
het Griekse eiland Lesbos.

Overeenkomstig de planning is 91 procent van het hulpbudget aan acute en langdurige noodhulp en 9 procent aan we-

<
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Dr. Denis Mukwege en het Panzi-ziekenhuis
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In 2015 is de samenwerking met het Panzi-ziekenhuis in Democratische
Republiek Congo voortgezet dankzij een extra bijdrage van de Nationale
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Stichting Vluchteling steunt het werk van Dr. Mukwege al vele jaren. In
het ziekenhuis worden veel vrouwen (en mannen) geholpen die slachtoffer zijn van seksueel geweld, maar ook vrouwen die vanwege andere
oorzaken ernstige gynaecologische klachten hebben. Dr Mukwege maakt
geen onderscheid.
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De hulp aan de slachtoffers van seksueel geweld is breder dan alleen
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maatschappelijke ondersteuning bij het weer opbouwen van hun leven.
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Dr. Mukwege stelt ook de taboes aan de kaak die rusten op vrouwen die
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DR Congo en voor het bestraffen van daders die deze misdaden begaan.

medisch. Na de benodigde hersteloperatie, ontvangen zij psychische en

zijn verkracht. Daarnaast komt hij op voor een behoorlijke rechtsgang in
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Strategische thema’s
Stichting Vluchteling helpt niet alleen slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld in het Congolese Panzi-ziekenhuis. Dat
gebeurt ook in Libanon, Oeganda, Nigeria en de Centraal Afrikaanse Republiek. In die projecten nemen informatievoorziening en behandeling van slachtoffers van huiselijk en seksueel
geweld een belangrijke plaats in.
Diverse programma’s staan in het teken van de verbetering van

<

de toegang tot en kwaliteit van basisgezondheidszorg (inclusief
bestrijding van ondervoeding) en reproductieve gezondheidszorg, zoals in Kenia, Tsjaad, Myanmar, Nigeria, Syrië en Jemen.
Het thema ‘water en sanitatie’ komt ruimschoots aan bod in
onze hulpverlening in Syrië, Ethiopië, Myanmar en Jemen.
Strategische kansen
Als resultaat van de intensivering van de samenwerking met
het IRC is het ‘team projecten’ steeds meer onderdeel geworden van de interne organisatie en informatievoorziening van
het IRC. Situatierapporten en voortgangsrapportages worden
gedeeld evenals strategische plannen per land.
Als lid van de DRA maakt Stichting Vluchteling aanspraak op
extra humanitaire hulpgelden die de Nederlandse overheid in
september 2014 beschikbaar heeft gesteld voor acute en chronische crises (120 miljoen euro voor 2015 t/m 2017). Het team
projecten is voor het IRC ook een belangrijke bron van informatie over strategische thema’s en financieringsmogelijkheden
door de Nederlandse overheid, ook buiten de DRA om.
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Besteding per continent/regio
€ 1.342.333, 7%
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Afrika

€ 1.258.122, 7%
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€ 8.327.438, 44%
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Aantal begunstigden per continent/regio
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43%
3%
18%

36%

<

Afrika
Midden-Oosten

Bereik van de hulp

Europa

Continent/regio

Aantal begunstigden per continent

Azië

Afrika
Azië
Midden Oosten
Europa

618.503
48.641
512.104
250.000

Totaal

1.429.248
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1. Syrië
2. Libanon
3. Irak
4. Jordanië
5. Jemen

3

4

1. Afghanistan
2. Pakistan
3. Myanmar
4. Nepal
5. Thailand

1
2
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Bestedingen:
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Bestedingen:
€ 8.327.438
Aantal mensen
geholpen:
618.503
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1. Griekenland
2. Oekraine

1. Centraal
		 Afrikaanse
		Republiek
2. Mali
3. Niger
4. Nigeria
5. Tsjaad
6. Kameroen
7. DR Congo
8. Burundi
9. Oeganda
10. Kenia
11. Somalië
12. Ethiopië
13. Zuid-Soedan
14. Sierra Leone

2

1

Bestedingen:
€ 1.342.333
Aantal mensen
geholpen:
250.000
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Stichting Vluchteling als lerende organisatie
Het monitoren van de voortgang, kwaliteit en resultaten van de
hulpverlening is een belangrijk onderdeel van ons werk. De programmamedewerkers hanteren vaste richtlijnen en procedures
om de hulp te monitoren en evalueren, vastgelegd in het ISO-kwaliteitssysteem.
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In 2015 is veel energie gestoken in het onder de knie krijgen
van IRC-systemen én in het functioneren van de DRA. Dit betekent dat de projectmonitoring tijdelijk meer op afstand plaatsvond. Veldbezoeken als vast onderdeel van de projectmonitoring worden in 2016 weer opgepakt.
In 2015 zijn enkele evaluaties uitgevoerd. De grootste evaluatie
betreft de ondersteuning van medische en psychosociale zorg
in de Isolatie Unit van het ziekenhuis in Bo district, Sierra Leone. Dit project is gefinancierd met ons aandeel uit de SHO-actie
voor ebola. Uit de evaluatie van de consultant blijkt dat de hulpverlening effectief is geweest door een mix van infrastructurele
verbeteringen en intensieve en frequente trainingen aan lokale
medewerkers van het ziekenhuis op het gebied van ebola-infectie-preventie en -controle. Deze maatregelen leiden tot een
betere screening van de ruim 30.000 patiënten, die zich op het
hoogtepunt van de ebolacrisis en in de navolgende maanden
- toen Sierra Leone nog niet ebolavrij was verklaard - aan de

<

poort van het ziekenhuis melden. Voorts zijn procedures voor
behandeling van patiënten goed gevolgd en hebben zich geen
gevallen voorgedaan van besmetting onder lokale en internationale medewerkers. Ook is de consultant te spreken over de
psychosociale nazorg van negatief geteste patiënten en de inspanningen om ook na ons vertrek een isolatiefaciliteit achter
te laten die in geval van nood snel door de overheid in gebruik
kan worden genomen.
Tevens is het in 2012 gestarte onderwijsproject voor Afghaanse
ontheemde kinderen in Kabul geëvalueerd. In dit project heb-
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ben meer dan vijfhonderd kwetsbare kinderen in 3 jaar tijd lager
onderwijs gevolgd in kleine gemeenschapsschooltjes om aansluiting te kunnen krijgen bij het formele onderwijs. De evaluatie is positief over de resultaten van het project, omdat het erin
geslaagd is een zeer kwetsbare groep kinderen te bereiken en
te laten doorstromen naar het formele onderwijs. De uitkomst
van de evaluatie is voor Stichting Vluchteling een reden om dit
project te continueren in 2016.
Risico’s in 2015
2015 staat in het teken van meerdere omvangrijke humanitaire
crises, vertaald in een totaal aantal vluchtelingen en ontheemden dat niet eerder zo hoog was. Het is een jaar waarin hulpverleners opnieuw groot gevaar liepen slachtoffer te worden
van geweld. In Syrië, Afghanistan en Jemen, bijvoorbeeld, zijn
hulpverleners doelwit van aanvallen. Zes hulpverleners van het
IRC sterven door geweld, 59 medewerkers worden enige tijd
vastgehouden.

die landen voortdurend de afweging moeten maken tussen de
risico’s die de medewerkers lopen en de noodzakelijkheid van
de hulpverlening.
2.4 Blik op de toekomst
In 2016 zullen er zeker nieuwe crisissituaties ontstaan waar
Stichting Vluchteling acute noodhulp gaat verlenen. Naar verwachting zal Stichting Vluchteling haar hulp aan gevluchte
slachtoffers van het geweld in Syrië voortzetten. Dat geldt ook
voor onze hulp in Jemen, Zuid-Soedan, Irak en de Centraal Afrikaanse Republiek. Als gevolg van de terreur van Boko Haram,
zal Stichting Vluchteling de hulp in het noordoosten van Nigeria
laten voortduren en daarnaast hulp bieden aan ontheemden en/
of vluchtelingen in Kameroen en Tsjaad. De Grote-Merenregio,
met oplopende spanningen in Burundi en blijvende noden in
het oosten van DR Congo, blijft zeker een concentratiegebied.
Dat geldt ook voor Pakistan, Afghanistan, Myanmar en Kenia.

Vanwege te grote onveiligheid worden enkele projecten in Mali
en de Centraal Afrikaanse Republiek korte tijd stilgelegd. Onze
in maart 2015 gestarte hulprespons in Oekraïne is één maand
later afgebroken, omdat de lokale machthebbers in Donetsk
geen vertrouwen hebben in het neutrale karakter van het IRC.
Het hevige oorlogsgeweld in Syrië en Jemen maakt dat we in

<
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3.1 Visie achter de pleitbezorging
De focus van de pleitbezorging ligt op het verbeteren van de
situatie van vluchtelingen en ontheemden in humanitaire crisissituaties. Stichting Vluchteling komt op voor de belangen van
vluchtelingen wereldwijd.
3.2 Het vertrekpunt op 1 januari 2015
Het jaar 2015 staat, zo is de verwachting, opnieuw in het teken
van de voortdurende oorlog in Syrië en de ernstige gevolgen
van die strijd voor de burgerbevolking van het land. Het menselijk leed in het Syrisch conflict is bijna niet te bevatten en
Stichting Vluchteling ziet het als haar taak het lot van Syrische
vluchtelingen en ontheemden in Nederland onder de aandacht
te brengen.
Andere grote crises in de wereld zoals in Zuid-Soedan en de
Centraal Afrikaanse Republiek duren onverminderd voort of
nemen zelfs in hevigheid toe. Het voornemen is daar ook in
2015 aandacht voor te blijven vragen.
3.3 Het eindpunt op 31 december 2015
Syrië
Veel aandacht is in 2015 uitgegaan naar de gevolgen van de
oorlog in Syrië. Al sinds 2012 ondersteunt Stichting Vluchteling de hulpverlening in Syrië, met name door steun aan de
zogeheten ‘cross border’-activiteiten van het IRC. In 2015 heeft

<

Stichting Vluchteling vaak via de sociale media en de media de
aandacht weten te vestigen op het lot van vluchtelingen uit en
ontheemden in Syrië.
Lesbos
Stichting Vluchteling heeft in het voorjaar van 2015 herhaalde
malen gewezen op het gebrek aan opvang voor vluchtelingen,
die in steeds grotere aantallen op de Griekse eilanden aankomen.
Omdat Griekse en Europese autoriteiten in gebreke blijven, neemt
Stichting Vluchteling mede het initiatief bij het opzetten van hulpactiviteiten op Lesbos. Het IRC is in juni van start gegaan met
opvang en deze eerste hulpverlening wordt geheel gefinancierd
door Stichting Vluchteling. Vanaf Lesbos heeft Stichting Vluchteling veel informatie kunnen geven aan het Nederlandse publiek,
de media en politiek over de situatie op de Griekse eilanden.
Europa
Voor Stichting Vluchteling is het een nieuw terrein om zich bezig te houden met de opvang van vluchtelingen op Europees
grondgebied en met de gevolgen van de toestroom van vluchtelingen naar Europa inclusief Nederland. Tot 2015 richt de aandacht van Stichting Vluchteling zich vrijwel uitsluitend op wat
in de loop der tijd ‘opvang in de regio’ is gaan heten: de opvang
van vluchtelingen en ontheemden in eigen land of buurlanden
in Afrika of Azië.
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Stichting Vluchteling heeft zich in de Europese vluchtelingencrisis hard gemaakt voor:
- Verbetering van de omstandigheden van de opvang van
vluchtelingen in Europa, in het bijzonder in Griekenland
en de Balkan. En hoewel op vele plekken nog dramatisch
slecht, zien we ook dat de omstandigheden op de Griekse
eilanden eind 2015 sterk zijn verbeterd.
- Het vergroten van de mogelijkheden voor veilige en legale routes naar Europa. Er moet een eind komen aan het
verdrinken van wanhopige vluchtelingen op de routes over
de Middellandse Zee. Het is onacceptabel dat vluchtelingen enorme risico’s moeten nemen en zich gedwongen zien
zich over te leveren aan de praktijken van mensensmokkelaars. Veilige hervestiging vanuit buurlanden moet hier een
oplossing bieden en aan deze mensonterende situatie een
eind maken.
- Het verlenen van humanitaire hulp lost de oorzaken niet op
die mensen op de vlucht doen slaan. Het aanpakken van
deze oorzaken zou een hoge prioriteit moeten zijn van de
internationale gemeenschap.
Vluchtelingen wereldwijd
De oorlog in Syrië en de toestroom van vluchtelingen naar Europa overschaduwen andere grote conflicten zoals in Jemen,
Zuid-Soedan, Nigeria en de Centraal Afrikaanse Republiek.

<

Ook voor Stichting Vluchteling is het moeilijk voldoende aandacht te krijgen voor de gevolgen van deze conflicten. Hoewel
minder zichtbaar, zijn deze conflicten belangrijk voor Stichting
Vluchteling en ondersteunen we in al deze landen de humanitaire hulp.
Nederlandse Humanitaire Top
In februari vindt in Den Haag de ‘Nederlandse Humanitaire
Top’ plaats in voorbereiding op de World Humanitarian Summit, die in mei 2016 in Istanbul wordt gehouden. De Nederlandse Humanitaire Top is een initiatief van dertien Nederlandse
humanitaire organisaties, waaronder Stichting Vluchteling.
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Vijf thema’s worden geagendeerd voor de World Humanitarian
Summit:
- de verhouding tussen lokale en internationale actoren,
- de aansluiting tussen humanitaire hulp en ontwikkeling,
- de verschillende rollen van de Verenigde Naties,
- stedelijke vluchtelingen en
- innovatie
Een zesde thema, de positie van vrouwen en meisjes binnen
de humanitaire hulp, loopt dwars door deze thema’s heen. De
Nederlandse Top kent met 400 bezoekers een ongekend en onverwacht groot publiek. Aan het eind van de dag wordt een slotverklaring van de Nederlandse organisaties aan een vertegenwoordiger van de World Humanitarian Summit aangeboden.
Van Heuven Goedhart-lezing
Eens per twee jaar organiseert Stichting Vluchteling de Van
Heuven Goedhart-lezing. De lezing is vernoemd naar Gerrit
Jan van Heuven Goedhart, eerste hoge commissaris voor de
vluchtelingen en mede grondlegger van Stichting Vluchteling.
In juni 2015 word de lezing uitgesproken door David Miliband,
President en CEO van het IRC. Hij gaat vooral in op de vluchtelingencrisis in Europa en zegt daarover het volgende:
“Wie had kunnen denken dat in het tweede decennium van de

<

21ste eeuw uitgerekend Europa, Europa dat 70 jaar vooral vrede heeft gekend, Europa dat de grootste en rijkste markt van
de wereld vormt, Europa dat de grootste donor op humanitair
gebied is, Europa dat de hoeder is van het Europees verdrag
van de rechten van de mens, Europa dat het huis is van de Nobelprijs voor de vrede, er van beschuldigd zou worden de blik
af te wenden van de massaverdrinkingen in haar eigen zeeën?”
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3.4 Blik op de toekomst
Stichting Vluchteling heeft haar beleidsprioriteiten vastgelegd
in een Strategisch Meerjaren Plan 2016-2018. In dat plan worden vijf prioriteiten benoemd:
- Versterken noodhulp Stichting Vluchteling/IRC door
investeringen in het Emergency Response Fund en de
Emergency Preparedness and Reponse Unit.
De wereld kent meer vluchtelingen en ontheemden dan ooit in
de moderne geschiedenis. Tegelijk neemt het aantal conflicten
verder toe en duren bestaande conflicten voort. Wereldwijd is
de noodzaak voor humanitaire hulp enorm en schieten fondsen tekort in omvang en flexibiliteit. De fondsen van Stichting
Vluchteling kunnen snel ter beschikking worden gesteld voor
noodhulpoperaties van het IRC. Stichting Vluchteling is daarmee van grote waarde voor het IRC-netwerk, vooral in de eerste dagen en weken van een ramp of conflict. Die kracht zal
Stichting Vluchteling in de komende jaren verder uitbreiden.
Tegelijkertijd heeft Stichting Vluchteling een open oog voor
het langdurig karakter van conflicten. Het is van belang
hiermee rekening te houden: humanitaire hulp bij langdurige
crises richt zich meer dan de directe noodhulp op thema’s als
onderwijs en werk/inkomen.

<

- Opkomen voor bescherming van vluchtelingen wereldwijd, inclusief de Europese Unie, en werken aan behoud van
draagvlak voor opvang van vluchtelingen daar en hier.
De Europese vluchtelingencrisis stelt het draagvlak in Nederland voor hulp aan vluchtelingen en ontheemden danig op de
proef. Zelfs de internationale wetgeving rond de positie van
vluchtelingen staat ter discussie. Een krachtig geluid van Stichting Vluchteling, waar mogelijk in samenwerking met anderen is
belangrijk, teneinde draagvlak te behouden voor bescherming
van en hulpverlening aan vluchtelingen wereldwijd.
- Systematisch investeren in verschillende onderdelen van
de particuliere fondsenwerving (reguliere donateurs, grote
donoren, vermogensfondsen en nalatenschappen).
De fondsenwerving van Stichting Vluchteling heeft de laatste
jaren een sterke groei doorgemaakt. In samenwerking met het
IRC heeft Stichting Vluchteling een ‘masterplan’ op laten stellen
dat ten doel heeft het fondsenwervend potentieel in de komende jaren ten volle te benutten. Het plan voorziet in systematische investeringen in de diverse onderdelen van de particuliere
fondsenwerving. Het gaat om de werving onder de reguliere
donateurs maar ook om vermogensfondsen, grote donoren en
nalatenschappen.

>
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Verdere uitbouw van de Nacht van de Vluchteling is eveneens
onderdeel van dit plan.
- Verdere integratie met het IRC, teneinde onderdeel te
zijn van een sterk internationaal netwerk, met behoud van
de eigen identiteit én de kracht snel te kunnen handelen
binnen de Nederlandse context.

top 10 donoren. De sector is vooral georganiseerd rond fondsenwerving bij publiek (SHO) en overheid (DRA). Een nieuwe
impuls voor versterken van de kennisvorming en –uitwisseling
in de sector wordt door Stichting Vluchteling van belang geacht. Samenwerking met andere organisaties, kennisinstituten
en de overheid is daarbij cruciaal. Stichting Vluchteling zal ook
hier aansluiting zoeken bij het IRC dat een rol als ‘thought leader’ binnen de humanitaire sector nastreeft.

Sinds april 2015 maakt Stichting Vluchteling voor drie jaar deel
uit van het IRC-netwerk. In het kader van deze overeenkomst
zal in de jaren 2016-2018 veel aandacht gevraagd worden om
de integratie tot een succes te maken. Het gaat dan om: snel
kunnen schakelen tussen Stichting Vluchteling en de veldkantoren van het IRC, een gezamenlijk beleid voor pleitbezorging
(‘advocacy’), het afstemmen van administratieve en financiële
systemen en de deelname over en weer in de besturen van beide organisaties.
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- Bijdrage leveren aan versterking van de humanitaire
sector in Nederland en de relatie van de sector met het
publiek, door in te zetten op kennisvorming en debat binnen
de sector.
De Nederlandse humanitaire sector is omvangrijk (meer dan
vijftien organisaties) en de Nederlandse overheid behoort tot de

<
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4.1 De visie achter voorlichting
In 2015 maakt Europa kennis met een
ongekende toevloed van vluchtelingen.
Na de Tweede Wereldoorlog en de
Balkancrisis was de vluchtelingenproblematiek lange tijd ‘ver-van-ons-bed’.
Sinds de zomer is de stroom vluchtelingen die door de EU trekt vrijwel dagelijks in het nieuws.
De indruk ontstaat dat alle vluchtelingen ter wereld richting Europa trekken. Met de campagne ‘Opvang in de regio’ laat Stichting Vluchteling zien dat wereldwijd bijna 90 procent van de
ontheemden en vluchtelingen in eigen land, of in buurlanden,
wordt opgevangen. De voorlichting is erop gericht een realistisch beeld te scheppen van de vluchtelingencrises wereldwijd,
om fabels met feiten te weerleggen, en zo te zorgen voor een
weerwoord op de ‘fact-free betogen’ in het gepolariseerde debat in Nederland.
De website van Stichting Vluchteling is hét informatie- en
nieuwspunt van de organisatie. Via digitale nieuwsbrieven,
Facebook en Twitter gaan de berichten naar onze achterban
en het bredere publiek. Niet alleen om gedegen informatie te
brengen, maar ook om een bijdrage te leveren aan behoud van

<

het draagvlak voor humanitaire hulpverlening, en de positie van
vluchtelingen en ontheemden in het bijzonder.
4.2 Het vertrekpunt op 1 januari 2015
De doelstellingen van Stichting Vluchteling op het gebied van
voorlichting zijn drieledig:
- Acute crises en menselijk leed onder de aandacht te brengen
bij een breed Nederlands publiek
- Snel en alert inspelen op actualiteiten
- Blijven proberen ook de minder nieuwswaardige crises onder de aandacht te brengen van het Nederlandse publiek.
Stichting Vluchteling begint in 2015 met één online coördinator
die bij haar werkzaamheden af en toe hulp kreeg van stagiairs.
‘Online’ krijgt echter een steeds grotere rol in de communicatie, en
dus ook voor Stichting Vluchteling. Via de site, Facebook en Twitter kan media-aandacht voor het werk van de stichting worden
gegenereerd, maar de berichtgeving kan ook leiden tot donaties.
4.3 Het eindpunt op 31 december 2015
Het jaar 2015 begint met winterkou in Libanon. Die kou kost
levens, zo luiden de berichten. Stichting Vluchteling weet aandacht te verkrijgen voor deze situatie. De directeur reist in januari samen met Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP) af naar het
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Naast vrije publiciteit en alert reageren op de actualiteit, zijn er
persmomenten rond onze activiteiten. Het belangrijkste evenement is de Nacht van de Vluchteling (zie inzet). Een heel ander
soort bijeenkomst is de Van Heuven Goedhart-lezing die op 17
juni in de Ridderzaal plaatsvond. De lezing wordt uitgesproken
door David Miliband, president en CEO van het IRC. Zijn komst
naar Den Haag is aangegrepen om bekend te maken dat Stichting Vluchteling nu deel uitmaakt van het IRC.
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De Telegraaf heeft die dag een interview met Miliband, Trouw
plaatst een dag later een samenvatting van de lezing op de Opiniepagina’s.
Begin juli reist directeur Tineke Ceelen naar het Griekse eiland
Lesbos om na te gaan welke hulp er nodig is. Ze schrikt van
de opvang van vluchtelingen daar en noemt die een ‘schande’.
Ceelen dringt er bij het IRC op aan daar hulp te gaan verlenen.
Een persbericht dat wordt rondgestuurd, is veelvuldig opgepikt.
De vluchtelingenstroom richting Europa zorgt voor veel mediabelangstelling. Begin augustus staat er een interview met Tineke

<

Ceelen in het AD. De NOS reist begin september met haar naar
Lesbos en maakt een reportage voor het programma ‘De grens
bereikt’ van Jeroen Pauw (9 september). Twee dagen eerder
kwam RTL Late Night met de thema-uitzending ‘Actie voor
Vluchtelingen’. In die uitzending vertegenwoordigt tv- en radiopresentator Art Rooijakkers Stichting Vluchteling. Op Lesbos
is Ceelen ook te gast bij Radio 2, in een live-uitzending vanuit
Mytilini, en ze wordt er geïnterviewd door het Reformatorisch
Dagblad.
De schaduwzijde van de grote aandacht voor vluchtelingen op
het Europese continent is dat we er niet in slagen belangstelling
te wekken voor de crises in andere landen, zoals Niger en Tanzania.
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10:33 RT @StVluchteling 40% van de
Zuid-Soedanese bevolking heeft dringend voedselhulp nodig. Geef nu!
#IBAN999 #Onafhankelijkheidsdag
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09:22 Uitzonderlijk, we starten hulpoperatie op Lesbos. Omstandigheden
voor vluchtelingen dwingen tot dit
onorthodoxe besluit. Help. #Iban999

De Nacht van de Vluchteling groeit door

HOOFDSTUK 1

2015 IN VOGELVLUCHT

De Nacht van de Vluchteling is hét jaarlijkse fondsenwervende evenement

Directeur Tineke Ceelen: “Het is hartverwarmend om te zien en ervaren

van Stichting Vluchteling. In korte tijd wist de Nacht van de Vluchteling uit

hoe vele honderden mensen zich een nacht lang inspannen voor vluchte-

HOOFDSTUK 2

te groeien tot een evenement van betekenis en staat in 2015 op een vijf-

lingen. De Nacht van de Vluchteling zorgt voor saamhorigheid, solidariteit

DE HULPVERLENING

tiende plek van de beste fondsenwervende evenementen in Nederland.

en veel geld. Zoals dit jaar voor Syrische straatkinderen in Libanon.”

HOOFDSTUK 3

De zesde editie van de 40km Nacht van de Vluchteling vindt plaats in het

De Nacht van de Vluchteling blijkt niet alleen belangrijk op het gebied van

Hemelvaartsweekeinde van 14 op 15 mei. Omdat het jaar ervoor het maxi-

fondsenwerving, maar ook om het wereldwijde vluchtelingenprobleem

mum aantal deelnemers voor de sponsorloop al snel werd bereikt, is de

onder de aandacht te brengen van een breed Nederlands publiek. Via on-

editie van 2015 uitgebreid met een Kinderloop van 5 en 10 kilometer. Met

der andere de inzet van een groot aantal BN’ers en artiesten, de veldreis

deze verkorte loop in Rotterdam spreekt Stichting Vluchteling een extra

van Art Rooijakkers naar hulpprojecten in Noord-Irak en een interessant

en nieuwe doelgroep aan van kinderen en jonge gezinnen. In 2015 wordt

startprogramma, weet de Nacht van de Vluchteling aandacht te krijgen in

620.000 euro ingezameld door 1700 deelnemers. Ze worden gesponsord

de TV Show van Ivo Niehe, Tijd voor Max, Jinek en RTL Boulevard. Daarbij

door 18.500 individuele sponsors. Hiermee kan Stichting Vluchteling

in 2015 weer ondersteund door de mediapartners NPO Radio2 en dagblad

noodhulp bieden aan 10.000 Syrische vluchtelingen in Libanon.

Metro.
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Eerst is er het medeleven voor Aylan, het verdronken Syrische
jongetje dat op het strand van Bodrum aanspoelt. Het sentiment verandert echter door de aanslagen in Parijs en de aanrandingen rond de jaarwisseling in Duitse steden. Maar ook
door de beelden van de vele vluchtelingen op weg naar Duitsland, Zweden en Nederland. Het draagvlak voor de opvang van
en noodhulp aan vluchtelingen komt onder druk te staan.
Stichting Vluchteling heeft in die tijd pas op de plaats gemaakt
qua communicatie. We willen als organisatie geen speelbal wor-

<

den in het gepolariseerde debat over de vluchtelingen die hier
aankomen. De boodschap van Stichting Vluchteling, meer aandacht en steun voor opvang in de regio, is in die maanden moeilijk over het voetlicht te brengen. Er zijn wel veel verzoeken
voor deelname aan debatten. Tineke Ceelen wordt gevraagd
voor verschillende debatten, panels en expertmeetings.
Een tweede tv-optreden in Koffietijd is het gevolg van de nominatie van Dr. Denis Mukwege voor de Nobelprijs. De Congolese arts, al vele jaren door Stichting Vluchteling ondersteund, is
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overigens in september en november in Nederland voor College
Tour en Kanjers van Goud van de Nationale Postcode Loterij.
De resultaten van voorlichting zijn moeilijk te meten. In hoeverre zichtbaarheid daadwerkelijk effect heeft op de manier
waarop Nederlanders over vluchtelingen en ontheemden denken evenzeer. Stichting Vluchteling heeft in de tweede helft van
2015 meegedaan aan de Chari-barometer van onderzoeksbureau Mediad. Daaruit blijkt dat de persvoorlichting van Stichting Vluchteling ervoor heeft gezorgd dat de zichtbaarheid en
daarmee onze bekendheid is toegenomen. Onze bekendheidsscore is gestegen van 46 in 2014 naar 57 in 2015.

Online
2015 is ook online een bijzonder jaar voor Stichting Vluchteling. Indrukwekkende groeicijfers zien we in de bezoekersaantallen naar onze websites, het aantal abonnees van onze digitale
nieuwsbrief en bereik van onze sociale mediakanalen.
Met up-to-date informatie over actuele humanitaire crises en
noodhulpprojecten van Stichting Vluchteling blijft de corporate website www.vluchteling.nl cruciaal voor de groei van onze
achterban. Er is stevig ingezet op de verjonging van de achterban via digitale kanalen, onder andere via de eventsite van de
Nacht van de Vluchteling.

4.3 HET EINDPUNT OP 31 DECEMBER 2015
4.4 BLIK OP DE TOEKOMST
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Stichting Vluchteling stijgt op de lijst van meest bekende fondsenwervende instellingen in vergelijking met 2014 van de 36ste
plaats naar de 24ste plaats. Op de imagorangorde stijgt Stichting Vluchteling van de 48ste plaats naar de 42ste plaats.

Online donatietrajecten zijn op alle websites geoptimaliseerd,
hetgeen leidt tot meer online inkomsten. Het gaat daarbij vooral om eenmalige donaties. In 2016 gaan we kijken hoe we effectieve opvolgingstrajecten kunnen ontwikkelen.

De imagopositie van Stichting Vluchteling ligt dit jaar op de
42ste plaats in de totale lijst van 100 goede doelen. Binnen de
sector Internationale Hulp krijgt Stichting Vluchteling in de
Chari-barometer de zesde plaats.

Ter ondersteuning van campagnes blijf ook dit jaar het ‘verlanglijstje’ met concrete geefvoorbeelden onmisbaar.
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In 2015 bezoeken gemiddeld 828 unieke bezoekers per dag
onze websites www.vluchteling.nl en www.opvanginderegio.nl
(vanaf oktober live). In 2014 waren dat er 340. Facebook scoort
een groeicijfer van 235 procent op het gebied van ‘likes’. Het
bereik op Facebook was zelfs zeven keer hoger dan in 2014. 65
procent van de supporters van Stichting Vluchteling op Facebook is jonger dan 44 jaar, met de grootste supportersgroep:
vrouwen tussen de 25 en 34 jaar (26 procent).
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Beste FB post ooit:
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In de zomer van 2015 worden ongekende resultaten geboekt op het
gebied van bereik, interactie en conversie naar donaties. Een Facebook
post van een Syrische vader die met
zijn twee kinderen op Lesbos aankomt, bereikt ruim 1,2 miljoen
mensen. Het bericht is door ruim tienduizend mensen gedeeld.
Het betekent voor Stichting Vluchteling het startsein van twee
drukke maanden campagnevoeren, met mooie resultaten. Zo
melden honderden particulieren, bedrijven, scholen en organisaties zich bij Stichting Vluchteling en startten acties om geld
op te halen voor noodhulp aan vluchtelingen.

4.3 HET EINDPUNT OP 31 DECEMBER 2015
4.4 BLIK OP DE TOEKOMST

In september verlegt Stichting Vluchteling haar focus van de
Europese vluchtelingencrisis naar de opvang in de regio. Daartoe wordt de actiesite www.opvanginderegio.nl met achtergrondinformatie en duiding van vluchtelingencrises wereldwijd
gelanceerd, met een specifieke focus op de miljoenen Syrische
vluchtelingen die in de buurlanden van het door oorlog verwoeste land worden opgevangen.
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Eind 2015 staat volledig in het teken van de noden van vluchtelingenkinderen. Achter de schermen is die maand gewerkt
aan de ontwikkeling van een nieuwe site voor de Nacht van de
Vluchteling, die in januari 2016 is gelanceerd, en een actieplat-
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20:19 RT @oneworldnl ‘Dobbernegers’, ‘gelukzoekers’ en ‘migrantenhinder’. De toon
tegen #vluchtelingen wordt steeds harder
@Tinekeceelen
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form, dat in maart zal worden gelanceerd. Op beide platforms
biedt Stichting Vluchteling mensen de mogelijkheid om zelf
fondsenwervende acties te starten voor noodhulp aan vluchtelingen.
Met de verbintenis met het IRC zijn alle digitale kanalen halverwege het jaar in huisstijl aangepast, met als voornaamste
aanpassing dat het rood is vervangen door geel. Ook zijn bestaande templates van onze digitale nieuwsbrieven vernieuwd
en aanmeldtrajecten geoptimaliseerd, met een ruime verdubbeling van het aantal nieuwsbriefabonnees in de tweede helft
van het jaar.
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Op social media lag de prioriteit in 2015 op Facebook en Twitter, maar ook LinkedIn en YouTube zijn intensiever benut om
mensen te bereiken.
4.4 Blik op de toekomst
De Europese vluchtelingencrisis stelt het draagvlak in Nederland voor hulp aan vluchtelingen en ontheemden danig op de
proef. Onze boodschap (‘opvang in de regio’) wordt eigenlijk
door alle politieke partijen - van links naar rechts - omarmd.
Er liggen kansen te laten zien dat met goede opvang in de regio veel leed kan worden voorkomen en er misschien minder
vluchtelingen doorreizen.

<

Het is een uitdaging in 2016 ook
‘vergeten crises’ onder de aandacht
te brengen. Er is meer dan Syrië. Er
dreigt een groot conflict in Burundi,
Jemen, de CAR, Zuid-Soedan… “In
een wereld met meer middelen dan
ooit tevoren, is het maar moeilijk te begrijpen dat zovelen lijden.
Wij zijn vastbesloten op zoveel mogelijk plekken het leven van
zoveel mogelijk kwetsbare mensen te verbeteren”, zei David
Miliband in de aanloop naar de Van Heuven Goedhart-lezing.
Het is in 2016 van belang, in goede samenwerking met het IRC
in New York en Engeland, de interne en externe communicatie
te verbeteren en op elkaar af te stemmen. Het voornemen is dat
medewerkers van Stichting Vluchteling optimaal toegang krijgen tot IRC-informatie en via alle kanalen op de hoogte worden
gehouden over ontwikkelingen.
Op het gebied van de online-communicatie zijn de aandachtspunten voor komend jaar het behoud van de huidige achterban,
versterking van de betrokkenheid bij het werk van Stichting
Vluchteling en continuering van de groei in bezoekersaantallen,
bereik op de sociale kanalen en online donaties. Ook zal de corporate website onder handen worden genomen.
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16:28 Ook hier, een terechte noodklok: ‘Humanitaire ramp dreigt in
door burgeroorlog geteisterd Jemen’
(via @NUnl) http://t.co/qAWmhN2QSZ
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16:47 Van alle grove, beledigende,
domme, zure tweets vind ik de anonieme nog wel van het laagste allooi.
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11:24 RT @NOSWaagmeester Sommige mensen vinden dat ik niet ‘gevlucht uit
de oorlogshel’ mag zeggen over Syriers.
Omdat die Syriers een iPhone 6 hebben.
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5.1 De visie achter de fondsenwerving
Het bieden van hulp, het geven van voorlichting en opkomen
voor de belangen van vluchtelingen en ontheemden. Dat zijn de
primaire doelstellingen van Stichting Vluchteling en daar werven we geld voor. Enerzijds richten we ons op het genereren
van inkomsten en het werven van nieuwe donateurs en anderzijds op het intensiveren en versterken van het contact met de
achterban.
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Stichting Vluchteling hanteert als uitgangspunt dat ten minste
de helft van alle inkomsten afkomstig moet zijn van particuliere donateurs. Zij vormen een afspiegeling van de Nederlandse
samenleving en zijn zodoende het draagvlak waarop vluchtelingen en ontheemden in Nederland kunnen bogen. Juist daarom
blijft het belangrijk om te investeren in particuliere fondsenwerving. En niet alleen op gebied van werving, maar juist door ons
te focussen op het behouden en verbreden van onze relaties
met particuliere donateurs, bedrijven, kerken en vermogensfondsen.
Naast inkomsten uit de eigen fondsenwerving, ontvangt Stichting Vluchteling overheidsfinanciering en onder meer ook geld
van SHO-acties en de Nationale Postcode Loterij.

<

5.2 Het vertrekpunt op 1 januari 2015
De doelstellingen voor 2015 zijn de groei van inkomsten uit
institutionele donoren, vergroting en verjonging van het donateursbestand, het kwalitatief verbeteren van de processen
rondom fondsenwerving en het spreiden van inkomsten.
Door de inzet en mix van diverse kanalen is er de afgelopen
jaren al een stijgende lijn in de inkomsten uit particuliere fondsenwerving. Om ook hier beter de risico’s te spreiden, is het
plan om in 2015 te testen met diverse bureaus en alternatieve
manieren van werven. Er is duidelijk onderscheid gemaakt tussen eenmalige en structurele giftgevers. We zien het voor 2015
als onze taak dat te handhaven.
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11:03 RT @Arjan_Hehenkamp Het is ongelofelijk: de Macedonische grenspolitie gebruikt tanks én flitsgranaten tegen OORLOGSvluchtelingen. #AzG behandelt de gewonden!!!
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21:39 Uiteindelijk overwint
beschaving. Altijd. #IS #Palmyra #nieuwsuur
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Een ander doel is gedetailleerder doelgroepen te definiëren
door onder andere het gebruik van een meer geavanceerde
database, het aantrekken van een extra fondsenwerver en het
bouwen van een eigen online kom-in-actie platform.
Twee andere belangrijke onderdelen van het jaarplan 2015 zijn
het werven van grote gevers en meer inkomsten uit nalatenschappen.
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Het uitbreiden van wervingskanalen wordt ook bewerkstelligd
door te focussen op het bedrijfsleven. Hierbij wordt een begin
gemaakt met bedrijven uit de eigen database en netwerk. Daarnaast zullen bedrijven worden benaderd, gelinkt aan specifieke
thema’s en/of campagnes.

Afgelopen jaar is een fondsenwervende strategie en een vijfjarenplan gemaakt. De inkomsten uit eigen fondsenwerving, het
aantal structurele en incidentele actieve donateurs zijn toegenomen, het donateursbestand is vergroot en de gemiddelde
leeftijd is afgenomen. Dit komt mede omdat de huidige kanalen
zijn opgeschaald en Tijd voor Max en de Nacht van de Vluchteling succesvol zijn.
De inkomsten uit nalatenschappen zijn in 2015 gedaald. Zoals
geformuleerd in het jaarplan is er daarom geïnvesteerd in de
werving van nalatenschappen door een medewerker nalatenschappen aan te nemen. Nu we hier de komende jaren meer
aandacht aan besteden, is de verwachting dat de inkomsten
vanaf 2019 zullen toenemen.
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5.3. Het eindpunt op 31 december 2015
In 2015 verwerft Stichting Vluchteling ruim 10,6 miljoen euro
aan inkomsten door eigen fondsenwerving. Deze inkomsten
zijn voor het grootste deel afkomstig uit campagnes en donaties (bijna 10 miljoen euro), een kleiner deel uit aktes en periodieke schenkingen (418.000 euro) en nalatenschappen (238.000
euro). De inkomsten uit de eigen fondsenwerving zijn ruim 44,5
procent van de totale inkomsten van bijna 23,9 miljoen euro.
De inkomsten uit de eigen fondsenwerving zijn in 2015 in totaal
gegroeid met 48 procent ten opzichte van 2014.

<

>

FONDSENWERVING
27

28

29

30

31

SEPTEMBER
1

2

JAARVERSLAG 2015

VOORWOORD
Actieve donateurs

HOOFDSTUK 1

2015 IN VOGELVLUCHT

Machtiginghouders
35.000

160.000

33.317

141.769

HOOFDSTUK 2

DE HULPVERLENING
HOOFDSTUK 3

BELEID EN PLEITBEZORGING
HOOFDSTUK 4

VOORLICHTING EN MEDIA

140.000

30.000

120.000

110.009

100.000
80.000

78.882

60.000
40.000

HOOFDSTUK 5

FONDSENWERVING

20.000
0

5.1 DE VISIE ACHTER DE FONDSENWERVING

2013

5.2 HET VERTREKPUNT OP 1 JANUARI 2015

2014

2015

Periodieke overeenkomsten
1.400
1.200

27.143
27.143

25.000

1.000

20.000

800

15.000

600

10.000

400

5000

200

0

1.300

30.458
1.143
1.031

0
2013

2014

2015

2013

2014

2015

5.3 HET EINDPUNT OP 31 DECEMBER 2015

5.4 BLIK OP DE TOEKOMST
HOOFDSTUK 6

DE ORGANISATIE

Het aantal donateurs eind 2015 is 141.769.
Eind 2014 was dit 110.009. Dit is een stijging
van 28,9 %. Daarvan 33.317 machtiginghouders. En 1.300 periodieke overeenkomsten.
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Hetzelfde geldt voor de major donors - donateurs die potentieel grote bedragen schenken. In 2015 is ook een medewerker
major donors aangenomen die een begin heeft gemaakt met
het opzetten van een specifiek major donor programma, dat in
2016 verder uitgewerkt zal worden.
Fondsen op naam, major donors
Bijzondere projecten zijn in 2015 waargemaakt met behulp van
bijzondere giften. De HAM Foundation steunt Stichting Vluchteling bij het opzetten van tentscholen in de Bekaa-vallei in Libanon, waarmee drieduizend Syrische vluchtelingenkinderen
de kans krijgen hun onderwijsachterstand in te lopen en in te
stromen in het Libanese onderwijssysteem. DOB Emergency
maakt onder andere mogelijk dat 810 kinderen in de Ménaka
regio in Mali weer naar school gaan, na jarenlang verstoken te
zijn geweest van onderwijs.

Inkomsten uit eigen fondsenwerving 2015
Campagnes en donaties

€ 9.836.412

Aktes

€ 418.438

Nalatenschappen

€ 237.995

Totaal

€ 10.492.846

€ 237.995
Campagnes en donaties
€ 418.438

Aktes
Nalatenschappen

€ 9.836.412

In het kader van het Brouwer Fonds is financiële ondersteuning
verleend aan de Hymalayan Society for Youth and Women Empowerment (HSYWE), dat onderwijskansen en culturele activiteiten biedt voor gevluchte Tibetanen in Nepal. Met de Mines
Advisory Group (MAG) voeren we projecten uit in Libanon en
Zuid-Soedan.
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21:48 ‘Ik loop liever het risico te sterven op zee, op zoek naar veiligheid en een
toekomst, ipv levend dood te zijn als
vluchteling in Turkije’.
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CBF-percentage
Donateurs vragen terecht om transparantie. Dankzij hun giften
kunnen mensen in nood worden geholpen. Stichting Vluchteling gaat zorgvuldig met de giften om en zorgt ervoor dat de
inkomsten maximaal ten goede komen aan de hulpverlening.
De kosten van werving bedragen 18,4 procent. Vooraf was 22,9
procent begroot. Deze kosten fondsenwerving mogen van het
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) gemiddeld 25 procent
bedragen over een periode van drie jaar. Stichting Vluchteling
blijft dus ruim onder de norm.
Redenen van succes in fondsenwerving
2015 is een uitzonderlijk jaar voor wat betreft fondsenwerving.
Als het driejarige jongetje Aylan op 2 september in het Turkse
Bodrum aanspoelt, krijgt de vluchtelingenproblematiek een an-

der gezicht en neemt de afschuw in Europa over dit onrecht toe.
Dit vertaalt zich in veel spontane giften.
Het sterke noodhulpprofiel van Stichting Vluchteling, dat in alle
fondsenwervende campagnes wordt benadrukt, is ook een belangrijke reden voor mensen om te geven. Dit noodhulpprofiel
wordt versterkt door snel en accuraat op de actualiteit in te
springen.
Een andere verklaring voor de groei van de inkomsten uit eigen
fondsenwerving in 2015 is de grotere focus op structurele donateurs. In 2015 maken 141.000 donateurs regelmatig geld over,
in 2014 waren dit nog 110.000 donateurs.
Daarnaast levert de Nacht van de Vluchteling, het grootste evenement dat Stichting Vluchteling jaarlijks organiseert, wederom
hogere inkomsten op dan het jaar ervoor.
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Campagnes en donaties
Aktes
Nalatenschappen
Totaal
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realisatie
2015
€
9.836.412
418.438
237.995
10.492.846

begroting
realisatie
2015
2014
€ 		
€
6.250.000
6.285.189
380.000 		
381.331
550.000 		
515.027
7.180.000

7.181.547

% verschil
2015-2014
157
110
46
146
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Risico’s van de eigen fondsenwerving
Een aandachtspunt blijft het verloop van het donateursbestand.
In 2016 komt daarom nog meer de focus te liggen op het behouden en (re)activeren van onze relaties. Om onze groei te bestendigen en donateurs langer aan ons te verbinden en hun bijdrage te verhogen wordt een ‘behoudprogramma’ ontwikkeld.
5.4 Blik op de toekomst
In 2015 is het vijfjarenplan geschreven. Deze langetermijnstrategie focust voornamelijk op de toename van het aantal structurele donateurs, het verhogen van de duur van de relatie en
het verhogen van de jaarlijkse gift. Eind 2016 hopen we 41.000
structurele donateurs te hebben. Een groei van 24 procent ten
opzichte van 2015. Komend jaar zal daarom vooral in het teken
staan van het uitbreiden van kanalen (zoals online en TV), andere fondsenwervende initiatieven, en het kwalitatief verbeteren van de processen rondom de fondsenwerving.
De Nacht van de Vluchteling wordt in 2016 uitgebreid met een
extra sponsorloop in Gelderland. Die uitbreiding biedt mogelijkheden verder te groeien. Daarnaast hoopt Stichting Vluchteling de vruchten te plukken van investeringen op het gebied
van major donors. Ook zal er in het kader van loyaliteit een
segmentatiemodel worden ontwikkelend zodat we verschillende doelgroepen verschillend kunnen benaderen. Hiervoor is
een goede, betrouwbare marketingdatabase essentieel.

<

In 2016 migreert onze database daarom naar een nieuwe versie. Hierdoor wordt het makkelijker om data te analyseren, beter in te spelen op de behoeften van onze achterban, het ontwikkelen van een loyaliteitsprogramma en het investeren in het
behouden van donateurs. Om de doelstellingen voor 2016 te
realiseren en het fondsenwervende programma op te zetten en
uit te voeren, is het belangrijk om te investeren in extra (tijdelijke) expertise.
In 2016 wordt meer aandacht besteed aan nalatenschappen.
De verwachting is dat dit op termijn leidt tot een toename in
inkomsten.
Tot slot blijft het belangrijk dat we onze strategie, waarbij we
synergie bewerkstelligen tussen de media- en de geefmomenten, continueren zodat de investeringen in de voorlichting
meerwaarde blijven houden voor de fondsenwerving.
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Bij acute nood zorgt Stichting Vluchteling voor directe hulp, zoals voed-
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sel, schoon drinkwater, onderdak, medische zorg en sanitaire voorzie-

DE HULPVERLENING

ningen. Bij langdurige conflicten biedt Stichting Vluchteling steun met
bijvoorbeeld onderwijs, weerbaarheidstrainingen en vakopleidingen.
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den in de regio en de voor hen noodzakelijke hulpverlening.

6.1 De operationele fusie met IRC
De nieuwe verbintenis tussen Stichting Vluchteling en het IRC
is op 17 april beklonken. Daarmee komt een eind aan een intensieve periode van voorbereiding. In veel vergaderingen zijn
zowel bestuur als Raad van Toezicht bijeengekomen om zich
te verdiepen in de kansen en bedreigingen. Van groot belang
is dat bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht tijd en
ruimte kregen zich goed te informeren en gezamenlijk zaken te
bespreken. De gezamenlijke vergaderingen in dit transitiejaar
zijn vooral van praktische aard, ook door de tijdsdruk die op
de onderhandelingen komt te staan. In het afstemmingsproces zijn beide partijen bijgestaan door juristen, opdat risico’s
wederzijds goed in kaart worden gebracht. Ook hebben beide
partijen elkaars boekhouding doorgelicht. Daarnaast heeft het

<

IRC de fondsenwervende activiteiten van Stichting Vluchteling
tegen het licht gehouden. Op basis hiervan is een strategie voor
de fondsenwerving voor de komende vijf jaar vastgelegd. Uiteindelijk leidt het gehele proces tot herziene statuten die op 16
december officieel worden.
6.2 De inrichting van de organisatie
De organisatie kent aan het begin van het jaar een Raad van
Toezicht, een bestuur en een uitvoerend bureau waaraan leiding
wordt gegeven door een titulair directeur. Het bestuur stelt het
strategische beleid vast rondom de uitvoering van de organisatiedoelstellingen en wordt daarbij gecontroleerd door de raad.
Het bestuur vergadert vier maal per jaar, de Raad van Toezicht
tweemaal. Het bestuur ziet toe op de risico’s binnen de organisatie en stelt indien nodig op basis daarvan het beleid bij.
Het bewaken van het langetermijnperspectief van de organisatie, het vaststellen van het beleid en de financiën en de omgang
met in- en externe bedreigingen van de organisatie is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur en de Raad van
Toezicht van Stichting Vluchteling.
De directeur voert het beleid uit samen met het managementteam van de organisatie. In het managementteam hebben de
directeur, het hoofd interne bedrijfsvoering en afvaardigingen
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van de verschillende teams zitting. Het team vergadert op
wekelijkse basis over de voortgang van de hulpverlening, de
pleitbezorging en de voorlichting. Omdat de organisatie bij de
hulpverlening nauw samenwerkt met haar strategische partner
het IRC, heeft ook de alliantiemanager van het IRC zitting in het
managementteam.
6.3 De herinrichting van de organisatie
De operationele fusie van Stichting Vluchteling met het IRC
heeft ook gevolgen voor de organisatie. Die wordt na het transitiejaar 2015 en de statutenwijziging van 16 december geleid
door een directeur-bestuurder. De directeur is tevens enig bestuurslid. Voormalige bestuursleden nemen plaats in de Raad
van Toezicht, waarin ook het IRC een zetel zal krijgen.
6.4 Bestuur
Binnen het bestuur en Raad van Toezicht is in 2015 meerdere
malen gesproken over de positionering van Stichting Vluchteling in de ‘Europese vluchtelingencrisis’. Voor het eerst sinds
lange tijd is Stichting Vluchteling ook aan de Europese grens de
vluchtelingen gaan steunen die in grote getalen naar Lesbos komen. De beslissing daadwerkelijk noodhulp te gaan bieden op
Europees grondgebied is na veel wikken en wegen genomen.

<

In september is afscheid genomen van Gerrit Terpstra (Raad
van Toezicht) en Frank Bluiminck (bestuurslid) die beiden vele
jaren bij de stichting betrokken zijn.
6.5 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht telt aan het begin van het jaar drie leden.
Na de statutenwijziging in december zijn er vijf leden. Raadsleden worden benoemd op persoonlijke titel en op basis van een
vooraf vastgesteld profiel. Aan de hand van dit profiel worden
kandidaten geselecteerd die een specifieke achtergrond hebben
op het gebied van de vluchtelingenproblematiek, politieke of
bestuurlijke ervaring hebben of specialistische kennis hebben
van fondsenwerving en/of media.
De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun taak onbezoldigd. Zij ontvangen dus geen salaris of andere onkostenvergoedingen van de stichting.
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6.6 Salariëring van de directie
De Raad van Toezicht stelt het bezoldigingsbeleid, de hoogte
van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vast. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling
van de beloning volgt Stichting Vluchteling de ‘Regeling beloning directeuren van goede doelen’ (zie www.goededoelennederland.nl). De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria
een maximumnorm voor het jaarinkomen.
In 2015 verdient de directeur van Stichting Vluchteling, inclusief belaste en onbelaste vergoedingen, een bruto jaarsalaris
van 103.785 euro. Dat valt binnen de hiervoor gestelde norm.
Een uitgebreide toelichting op het salaris van de directeur is te
lezen in het financieel jaarverslag.
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6.7 Interne zaken in 2015
Uitvoering van het beleid en financiën
De vaststelling van het beleid geschiedt op basis van een Strategisch Meerjarenplan (SMJP) dat een looptijd kent van drie
jaar. Het SMJP wordt jaarlijks geactualiseerd, en goedgekeurd
door het bestuur en de Raad van Toezicht. De hoofdlijnen van

<

het SMJP 2016-2018 staan omschreven in het hoofdstuk beleid
& pleitbezorging (5.4. blik op de toekomst).
Op basis van dit goedgekeurde plan maken de diverse afdelingen hun jaarlijkse werkplan waarvan de voortgang wekelijks tijdens het managementteamoverleg intern wordt besproken. Het
bestuur ontvangt elk kwartaal een voortgangsrapportage over
de gehele organisatie.
Om de interne werkprocessen kwalitatief hoogwaardig en zo
productief mogelijk te organiseren werkt Stichting Vluchteling
met ISO 9001:2008. In 2015 vond een tussentijdse beoordeling
plaats. ISO-onderzoekers gaven zonder enige bevindingen opnieuw de ISO-status af, die tot november 2017 geldig is.
Het bestuur ontvangt maandelijks de financiële stand van zaken
en stelt de begroting en de prognose vast, die door de Raad van
Toezicht wordt goed- of afgekeurd. De uitvoering van de financiële planning en beheersing van de organisatie is in handen
van het hoofd Interne Bedrijfsvoering, die daarbij gecontroleerd
wordt door accountantskantoor PricewaterhouseCoopers.
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Personeelsbeleid
Stichting Vluchteling start in 2015 met 11 medewerkers, die samen
10,25 fte vertegenwoordigen. Voor de salariëring van de medewerkers hanteert Stichting Vluchteling de BBRA-overheidsschalen.

Directeur

Gezien de aard van de werkzaamheden heeft Stichting Vluchteling relatief veel specialistisch en weinig administratief personeel in dienst. De medewerkers voeren hun administratieve
werkzaamheden zoveel mogelijk zelf uit. Tevens wordt van de
medewerkers verwacht dat zij breed en flexibel inzetbaar zijn
ten tijde van campagnes en/of crises. Door de enorme belangstelling voor de vluchtelingenproblematiek en ons werk in de
zomer van 2015 is tijdelijk een extra medewerker ‘ondersteuning uitvoering & beleid’ aangenomen. Voorts is de afdeling
voorlichting uitgebreid met een communicatiemedewerker/
publieksvoorlichter en een communicatiemedewerker/evenementenorganisator. Daarnaast is er een fondsenwerver major
donors en een fondsenwerver nalaten aangenomen. Die groei
zorgt ervoor dat Stichting Vluchteling eind 2015 zestien vaste
krachten (14 fte) in dienst had.

6.7 INTERNE ZAKEN IN 2015
6.8 RISICOBELEID

BIJLAGE

Bestuur

Voor Stichting Vluchteling vormt het personeel de belangrijkste basis voor het behalen van succes. Investeren in de eigen
mensen is werken aan de toekomst van de organisatie. Daarom
stelt de Stichting ieder jaar een studiebudget beschikbaar. In
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Liaison manager IRC

Hoofd interne
bedrijfsvoering

Ondersteunende diensten
Directie-assistent
Medewerker ondersteuning
organisatie en beleid
(2 p deel van het jaar)

Vier teams

Projecten
Program
officers
(2 p)

Beleid &
Pleitbezorging
IRC/SV- directeur/
liasion manager IRC

Communicatie & media
Persvoorlichter
Communicatie
adviseur/schrijver
Campagne/Communicatiemedewerker

Fondsenwerving
Fondsenwerver
(vacature)
Relatiebeheer
nalatenschappen
Relatie beheer
Major Donors
Junior fondsenwerver
Administratieve
ondersteuning

Organogram tot en met 17 december 2015

>

DE
JAARVERSLAG
ORGANISATIE
2015
29

30

31

NOVEMBER
1

2

3

4

JAARVERSLAG 2015
Raad van Toezicht
(5 p inclusief IRC)

VOORWOORD
HOOFDSTUK 1

2015 IN VOGELVLUCHT
HOOFDSTUK 2

DE HULPVERLENING
HOOFDSTUK 3

BELEID EN PLEITBEZORGING

2015 hebben medewerkers van het team voorlichting en fondsenwerving cursussen gevolgd op het gebied van onder meer
‘grote giftenwerving’, ‘photoshop’ en marketing. In totaal is
daar iets meer dan tienduizend euro aan uitgegeven.
Het ziekteverzuim onder het personeel van de organisatie is al
vele jaren laag (rond de 2%). In 2015 is het verzuim met 0,78
procent zelfs extreem laag.
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Stichting Vluchteling biedt in 2015 aan vier stagiairs de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Aan de hand van gezamenlijke vastgestelde doelstellingen draaien stagiairs volledig
mee op een van de afdelingen binnen de organisatie.
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Voor de Stichting betekent het inzetten van stagiairs een capaciteitsvergroting, de stagiair krijgt op zijn beurt de mogelijkheid
om relevante vaardigheden te ontwikkelen voor zijn studie- en
werkveld. Zowel vrijwilligers als stagiairs krijgen voor hun inzet een marktconforme vergoeding en participeren binnen de
stichting op volwaardige en gelijkwaardige basis.
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Stichting Vluchteling krijgt in het bewogen jaar 2015 veel reacties van mensen die zich aanbieden als vrijwilliger. Ons vrijwilligersbeleid is ongewijzigd en gericht op leertrajecten. In dat kader is er in 2015 tijdelijk iemand voor communicatiedoeleinden
naar Lesbos gestuurd.
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Audit Commissie
(2 pp RvT)

Directeur/Bestuurder
1 persoon

IRC Manager

Hoofd interne
bedrijfsvoering

Ondersteunende diensten
Directie-assistent (financien)
Medewerker ondersteuning
organisatie en beleid
(2 p deel van het jaar)

Vier teams

Projecten
Program
officers
(2 p)

Beleid &
Pleitbezorging
IRC/SV- directeur/
liasion manager IRC

Communicatie & media
Persvoorlichter
Tekstschrijver/voorlichter
Campagne/evenementen
coördinator

Organogram vanaf 17 december 2015

Fondsenwerving
Fondsenwerver
(vacature)
Relatie beheer
nalatenschappen
Relatie beheer
Major Donors
Junior fondsenwerver
Administratieve
ondersteuning
Online coördinator
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Het kantoor
De groei en uitbreiding leiden ook tot aanpassingen in het kantoorpand aan de Stadhouderslaan. Het aantal werkplekken
wordt uitgebreid - er zijn nu ook flexplekken, nieuwe ict wordt
aangeschaft, er wordt geïnvesteerd in modernere, betere apparatuur en er vindt veel onderhoud in en aan het pand plaats.
Klimaatneutraal
Klimaatcompensatie is het compenseren van de uitstoot van
broeikasgassen. Stichting Vluchteling heeft enige jaren geleden door de Climate Neutral Group laten onderzoeken wat we
konden doen om dat te bewerkstelligen. In het kantoor hebben
waar mogelijk dubbele beglazing aangebracht en gebruiken we
led lampen. Daarnaast kopen we milieuvriendelijk papier in en
compenseren de vliegreizen door de CO2-uitstoot af te kopen.

6.1 DE OPERATIONELE FUSIE MET IRC
6.2 DE INRICHTING VAN DE ORGANISATIE
6.3 DE HERINRICHTING VAN DE ORGANISATIE
6.4 BESTUUR
6.5 RAAD VAN TOEZICHT
6.6 SALARIËRING VAN DE DIRECTIE

6.7 INTERNE ZAKEN IN 2015
6.8 RISICOBELEID

BIJLAGE

6.8 Risicobeleid
De organisatie kent een risicobeleid waarin risico’s zijn benoemd
en acties zijn vastgelegd om deze zoveel mogelijk te beperken.
De risico’s variëren van corruptie bij partnerorganisaties, reputatieschade in de media en de veiligheid van medewerkers in
het veld, tot het verlies van inkomsten en het teruglopen van
het aantal donateurs.

<

Het risicomanagement is in 2011 opgezet en is een doorlopend
proces binnen de organisatie. Het management bestaat uit een
aantal stappen te weten:
- Identificatie van de risico’s (financieel, operationeel, strategisch etc.)
- Analyses van de risico’s. Hiervoor is een risico matrix
ontwikkeld, waarbij voor elk risico zowel de kans op voorkomen als de impact ervan op de organisatie ingeschat
wordt. Deze risicomatrix is een uitwerking van de zogenaamde ‘Risk Appetite’ van de Stichting Vluchteling (geaccepteerd
risiconiveau) en is in de ISO vastgelegd.
- Risicobepaling en eventuele beheersmaatregelen.
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Risicomanagement bij Stichting Vluchteling
Risicomatrix
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VOORLICHTING EN MEDIA
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chi

ars

BELEID EN PLEITBEZORGING
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HOOFDSTUK 3
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DE HULPVERLENING

6.4 BESTUUR
Laag acceptabel risico, weinig bedreigend, geen/weinig
prioriteit beheersmaatregelen

6.5 RAAD VAN TOEZICHT
6.6 SALARIËRING VAN DE DIRECTIE

6.7 INTERNE ZAKEN IN 2015

Gemiddeld risico, verminderen met beheermaatregelen

6.8 RISICOBELEID

Onacceptabel risico: vermijden, overdragen of strenge
beheersmaatregelen verplichte

BIJLAGE

<

De belangrijkste risico’s en onzekerheden in 2015 hebben betrekking op:
- De fusie Stichting Vluchteling – IRC. Om de risico ’s en kansen goed in kaart te brengen, is er naast juridisch advies
veelvuldig afgestemd tussen directie, leden bestuur & RvT.
Ook heeft een wederzijds due diligence onderzoek plaatsgevonden.
- Het geven van noodhulp binnen de Europese grenzen. Stichting Vluchteling is bekend als de organisatie die voor 		
‘opvang in de regio’ staat. De stap in Griekenland noodhulp
te bieden - uit noodzaak geboren - heeft extra aandacht
en uitwerking nodig. Met name wat betreft de communicatiestrategie.

>

JAARVERSLAG 2015
19

20

21

22

23

24

25

JAARVERSLAG 2015

VOORWOORD
HOOFDSTUK 1

2015 IN VOGELVLUCHT
HOOFDSTUK 2

DE HULPVERLENING
HOOFDSTUK 3

BELEID EN PLEITBEZORGING
HOOFDSTUK 4

VOORLICHTING EN MEDIA
HOOFDSTUK 5

FONDSENWERVING
HOOFDSTUK 6

DE ORGANISATIE
6.1 DE OPERATIONELE FUSIE MET IRC

Verbeteringen risicomanagement:
De opzet is bij de jaarlijkse tussentijdse ISO-controle in 2015 als
goed beoordeeld.
De inkomsten
Particuliere donateurs zijn en blijven voor ons van groot belang. Zij vormen immers een afspiegeling van de Nederlandse
samenleving en zijn zodoende het draagvlak waarop vluchtelingen en ontheemden in Nederland kunnen bogen. Dankzij onze
particuliere donateurs kunnen we onafhankelijk van de overheid blijven functioneren. We streven er naar een niet te hoog
percentage van onze inkomsten afkomstig te laten zijn van de
overheid.
Ook het aandeel dat verkregen wordt van de Nationale Postcode Loterij dient in goede balans te zijn met het aandeel dat uit
de particuliere markt wordt verkregen.

6.2 DE INRICHTING VAN DE ORGANISATIE
6.3 DE HERINRICHTING VAN DE ORGANISATIE
6.4 BESTUUR
6.5 RAAD VAN TOEZICHT
6.6 SALARIËRING VAN DE DIRECTIE

6.7 INTERNE ZAKEN IN 2015
6.8 RISICOBELEID

BIJLAGE

Een punt van zorg is het natuurlijk verloop in het donateursbestand dat vooral wordt veroorzaakt door vergrijzing. Om een
mogelijke teruggang van middelen tegen te gaan is de afgelopen jaren stevig ingezet op het ontwikkelen van nieuwe wervingstechnieken die gericht zijn op meer structurele donaties
en een verjonging van de achterban.

<

Externe financiële risico’s
2015 is een atypisch jaar door de enorme aandacht voor de
vluchtelingencrisis. Het heeft een aanzienlijke groei van onze
inkomsten én van onze organisatie tot gevolg. Het is onzeker
wat 2016 brengt op het gebied van de eigen fondsenwerving
en dus ook qua grootte van het personeelsbestand. Het is van
belang dat er een soort ‘flexibele schil’ is.
Dezelfde onzekerheid bestaat er ook wat betreft de financiering
door de overheid via de DRA. Het door de overheid tot 2017
gereserveerde budget, raakt snel uitgeput . Er is hoop dat er
meer geld beschikbaar komt, maar zekerheid is er nog allerminst.
Stichting Vluchteling is werkzaam in veel risicolanden, met politiek zwakke structuren waar de kans op fraude groter is. Dat
brengt risico’s met zich mee, ondanks de gedegen monitoring
die plaatsvindt.
Veiligheid
Nieuwe werknemers die voor uitoefening van de functie gaan
reizen, volgen een veiligheidstraining. Stichting Vluchteling beschikt op het kantoor in Den Haag over twee bedrijfshulpverleners. Er heeft in 2015 een brandveiligheidsoefening plaatsgevonden.
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Bestuurlijke structuur
Beschermvrouwe
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix
Raad van Toezicht, per 31 december 2015
De heer Prof. Dr. A. Klink, voorzitter
Vanaf 1 januari 2012, benoemd tot januari 2019
(Neven-)functies:
Lid Raad van Bestuur VGZ
Lid Adviesraad Technische Krankenkasse
Lid Bestuur Zorgverzekeraars Nederland
Lid Bestuur Innovatiefonds Zorgverzekeraars
Lid Raad van Advies Stichting Martin Luther King Lezing
Voorzitter Dutch Harkness Fellowships Selection Committee,
The Commonwealth Fund te New York
Voorzitter Stichting Preventie Vroegdiagnostiek en e-Health
De heer G. Visser RA, penningmeester benoemd tot januari
2019 (was penningmeester bestuur),
(Neven-)functies:
Partner Dubois & Co. Registeraccountants
Penningmeester Nederlands Helsinki Comité
Penningmeester Stichting ‘Bridging the Gulf ’
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De heer Mr. J. Kohnstamm,
2012, benoemd tot januari 2019
(Neven-)functies:
Voorzitter College bescherming persoonsgegevens
Voorzitter van het Mediafonds
Voorzitter van het bestuur van het Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog
Voorzitter van het bestuur van Stichting Ipermestra
Voorzitter van het bestuur van de stichting Theresienstadt,
Stemmen van Verzet
Lid van de initiatief- en referendumcommissie van de gemeente Amsterdam
Mevrouw Drs. F. Halsema
benoemd tot januari 2019 (was bestuursvoorzitter)
(Neven-)functies:
Auteur, documentairemaker, producent
Voorzitter Raad van Commissarissen Weekblad Persgroep
Lid Raad van Commissarissen Independer
Voorzitter onderzoekscommissie financiën UvA
Voorzitter 3rd World Conference of Women’s Shelters
Voorzitter programmacomité internationaal onderzoeksprogramma (NWO/WOTRO)
Bestuurslid Fulbright Center
Voorzitter bestuur Female Economy/Adelheid
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Mevrouw J. Waterman
Benoemd tot januari 2019
Executive Director UK/Senior Vice President Europe at
International Rescue Committee
In 2015 zijn afgetreden de bestuursleden:
De heer drs. G.H. Terpstra
De heer drs. F. Bluiminck

Projecten
De heer J.G. Habraken
Mevrouw D.H. Luiten
Communicatie
De heer R. Pietersen
De heer L.H.J. Roes
De heer R. Verduyn

Directeur
Mevrouw drs. C.A.J.M. Ceelen
(Neven)functie
Lid van de redactieraad van One World

Fondsenwerving
Mevrouw P. Mast
Mevrouw K. Poot
Mevrouw J. Santoo-Meeuwisse
Mevrouw S. Tieke
Mevrouw K. de Vries

Hoofd interne bedrijfsvoering
Mevrouw R.B. Boetje

Secretariaat
Mevrouw E. Op ‘t Root

Directie-assistent
Mevrouw G. van der A-van Marle

International Rescue Committee
De heer J. Phillips is namens het IRC werkzaam op het
bureau van Stichting Vluchteling. Phillips is deputy Vice
President-International Strategic Initiatives.

Bureau (per 31 december 2015)
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