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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Not For Sale The Netherlands over het jaar 2017.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en de daarop gebaseerde
jaarrekening berust bij het bestuur van Stichting Not For Sale The Netherlands.
Op 26 juli 2012 is de stichting opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Correspondentie over het jaarverslag kunt u richten aan de directeur:
Stichting Not For Sale The Netherlands
Koninginneweg 218H
1075 EL Amsterdam
info@notforsalecampaign.nl

Kamer van Koophandel: 55768954
RSIN: 851853377
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1. Stichting Not For Sale The Netherlands
1.1 Doel van de stichting
Not For Sale start projecten op, waaronder onderwijs- en coachingsprogramma’s voor slachtoffers
van mensenhandel en individuen die kwetsbaar zijn om slachtoffer te worden of uit een kwetsbare
situatie zijn gekomen. Deze personen worden begeleid in de verschillende restaurants van de
stichting. Zo gaat de organisatie de strijd aan met slavernij en de schending van mensenrechten.
Door scholing, training en coaching creëert Not For Sale nieuwe kansen op de arbeidsmarkt voor
slachtoffers mensenhandel en geeft Not For Sale hen een nieuw perspectief op de toekomst. De
stichting streeft niet het maken van winst na. Alle opbrengsten en eventuele overschotten worden
gebruikt om het doel van de stichting na te streven.
1.2 Missie
Not For Sale wil slachtoffers van mensenhandel een nieuw perspectief op de toekomst geven. In haar
sociale ondernemingen worden leerwerktrajecten aangeboden die de afstand tot de reguliere
arbeidsmarkt en de samenleving verkleinen. Door middel van training en coaching begeleiden we
trainees op een kwalitatief zo goed mogelijk manier terug naar de arbeidsmarkt. Trainees kunnen bij
dochteronderneming Dignita werken of bij partners van Not For Sale.
De winst die de sociale ondernemingen maken, vloeien terug naar de Stichting Not For Sale. Not For
Sale hoopt meerdere ondernemingen te openen binnen Nederland en in het buitenland, zodat meer
slachtoffers van mensenhandel een kans krijgen trainingen te volgen en om werkervaring op te doen.
Op termijn moeten de inkomsten van de sociale ondernemingen voldoen om het
trainingsprogramma volledig te kunnen financieren.
1.3 Sociaal ondernemen
Not For Sale heeft meerder projecten gaande: Home Soup, Dignita Vondelpark, Dignita Hoftuin en de
trainingskeuken in de Spaarndammerstraat.
1.3.1 Project Home Soup
In 2012 is het eerste project van de stichting, genaamd HOME Soup, gestart. In samenwerking met
het Amsterdam Coördinatiepunt voor Mensenhandel ‘de Roggeveen’ worden slachtoffers van
mensenhandel begeleid in de keuken van Not For Sale in de vorm van dagactiviteiten.
Tijdens deze dagactiviteiten krijgen slachtoffers training in het maken van soep en salades.
Het doel van dit project is om:
- deelnemers in een vertrouwde omgeving kennis te laten maken met koken
- deelnemers een normale en professionele sociale omgeving aan te bieden
- deelnemers te trainen in keukentechnieken
- deelnemers hun vertrouwen in de maatschappij terug te geven door te coachen
De soep die gemaakt wordt, wordt door vrijwilligers van de stichting verkocht aan vrouwen
werkzaam in de raamprostitutie op de Amsterdamse Wallen.
Vergunning
Er is een verklaring van geen bezwaar afgegeven door de Gemeente Amsterdam voor de verkoop van
de soep op de Wallen. Zie bijlage 1.
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1.3.2 Dignita: Not For Sale Retail B.V., Not For Sale Café B.V. en Not For Sale Holding B.V.
In 2015 is een holding B.V. opgericht waarin Not For Sale Retail BV en Not For Sale Café BV als
werkmaatschappijen fungeren. Stichting Not For Sale is 100% eigenaar van de holding en de holding
is 100% eigenaar van de twee werkmaatschappijen. De stichting verzorgt de trainingen en heeft
verder een coördinerende rol voor de hele organisatie op zich genomen.
Not For Sale Café B.V. heeft in augustus 2015 een restaurant geopend (Dignita-Vondelpark). Hier
worden de leerwerktrajecten verzorgd voor slachtoffers van mensenhandel. Dit project is opgezet in
samenwerking met het opvangcentrum voor slachtoffers van mensenhandel van HVO Querido en
door het ROC van Amsterdam. Het programma bestaat uit meerdere fases van trainingen in
horecatechnieken. Het restaurant bevindt zich op de Koninginneweg 218H te Amsterdam.
In april 2017 heeft Not For Sale Retail BV de exploitatie van de Hoftuin overgenomen van de
Protestantse Diaconie. Ook dit is een Dignita concept, vrijwel identiek met de eerste vestiging. De
Hoftuin is gevestigd op de Nieuwe Herengracht 18A, 1018DP Amsterdam.
In december 2017 is besloten om het trainingsprogramma uit te breiden met een grotere
trainingskeuken die beter faciliteert aan het programma. Deze keuken is gevestigd op de
Spaarndammerstraat 66, 1013 SZ, Amsterdam.
Het kantoor van de organisatie is gevestigd op de Oudezijds Achterburgwal 82A, 1012 DR
Amsterdam.
De organisatie en fiscale structuur:

Stichting Not For Sale
Not For Sale Holding B.V.
Not For Sale Cafe B.V.

Not For Sale Retail B.V.

1.4 Partnerorganisatie
Not For Sale Verenigde Staten
270 Capistrano Rd Suite #2
Half Moon Bay, 94019 California
Verenigde Staten
De oprichting van de Nederlandse stichting is voortgekomen uit een initiatief van de bestuursleden
van Not For Sale Foundation, gevestigd in de Verenigde Staten. Deze organisatie start projecten op in
de landen waar veel slachtoffers vandaan komen projecten op, in samenwerking met overheden,
multinationals en lokale bedrijven. Deze projecten helpen de slachtoffers én helpt mensenhandel
voorkomen. In de oorsprongsgebieden, o.a. Peru, Thailand, Zuid Afrika, Vietnam, Roemenië zijn
diverse initiatieven gestart.
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1.5 Bestuur en medewerkers
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste twee en maximaal vijf leden.
Voorzitter van bestuur:
- De heer, Batstone, David Bruce
Geboren te Illinois, Verenigde Staten van Amerika op 04-04-1958. Amerikaans staatsburger
Wonend Seacliff Court, 122
Te Montara, CA 94037 Verenigde Staten van Amerika
Belang in de rechtspersoon: 25%
- Toegetreden in 2012
Secretaris-penningmeester:
- De heer, Wexler, Mark Allen
Geboren te Minnesota, Verenigde Staten van Amerika op 09-05-1981. Amerikaans
staatsburger.
Wonend Parnassus Avenue 700, Apartment 16
Te San Francisco, Verenigde Staten van Amerika
Belang in de rechtspersoon: 25%
- Toegetreden in 2012
Algemeen bestuurslid
- K.L. Pasche
Geboren te San Gabriel, Verenigde Staten van Amerika op 31-01-1966. Amerikaans en
Nederlands Staatsburger
Wonend Hotel de Wereldstraat 16
1318 AR Almere, Nederland
Belang in de rechtspersoon: 25%
- Toegetreden in 2015
Algemeen bestuurslid
- W. F. te Voortwis
Geboren te Amsterdam, Nederland op 03-11-1977. Nederlands Staatsburger
Wonend Brugstraat 21,
3621 AG Breukelen
Belang in de rechtspersoon: 25%
- Toegetreden in 2017.
Directie, gevolmachtigde door bestuur
- Mevrouw Heemskerk Schep, Toosje, Maria, Tijsijna
Geboren te Arapoti, Brazilië op 28-05-1964
Wonend Heggerank 32
te 2224 GV, Katwijk Nederland
Belang in de rechtspersoon: Gevolmachtigd directeur.
Er vindt elk kwartaal overleg plaats tussen het bestuur en de directie, het bestuur komt samen of
overlegt via internet/ email/ conference calls.
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In 2017 is B.W. te Voortwis uitgereden als bestuurder en is W.F. te Voortwis toegetreden tot het
bestuur.
Structuurschema Stichting Not For Sale The Netherlands

D. Batstone
Voorzitter

M. Wexler
Secretaris- penningmeester

K. Pasche
W. te Voortwis
Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid

T. Heemskerk
Gevolmachtigd directeur
Medewerkers
Algemeen Directeur
Project coördinator
Directeur bedrijfszaken

Toos Heemskerk
Mei jet Broers
Jorrit Looijenga 1,0 fte

0,8 fte
0,8 fte

De medewerkers worden betaald door fondsenwervende acties in Nederland en daarbuiten. Per 1
januari 2015 zijn deze medewerkers rechtstreeks in dienst van de stichting getreden.
Naast de vaste medewerkers worden er medewerkers ingehuurd vanuit Not For Sale Café B.V. voor
het geven van trainingen. Daarnaast bestaat het vrijwilligersbestand uit ongeveer 20 personen.
Het bestuur krijgt geen vergoeding voor de functie.
Code sociaal ondernemen
In 2017/2018 wordt onderzocht wat de stichting verder nog moet aanpassen in de bestuursvorm,
organisatiestructuur en fiscale structuur om te voldoen aan de algemene governance code voor
sociale ondernemingen. Met behulp van Stichting de Omslag wordt gekeken of Not For Sale nog
voldoet aan de laatste eisen die gesteld worden aan een goed en transparant model. Stichting Doen
heeft een budget beschikbaar gesteld om Stichting de Omslag tijd te geven om Not For Sale te
adviseren. Dit wordt in 2018 toegelicht op de website van Not For Sale.
1.6 Terugblik
Sinds de start van het project in 2012 tot eind 2017 zijn 205 slachtoffers van mensenhandel getraind
gedurende fase 1.
In 2017 hebben in totaal 37 trainees deze basis keukencursus in het maken van soepen gevolgd.
25 trainees volgden in 2017 de fase 2-training. De fase 2-trainingen bestaan uit drie modules die in
samenwerking met het ROC van Amsterdam ontwikkeld zijn op het gebied van schoonmaak en
hygiëne, kooktechnieken en gastheerschap.
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Van de fase 2-trainees zijn negen trainees aan het werk gegaan. Acht trainees volgden een stage, vier
extern en vier intern. In juni 2017 heeft de tweede BBL-trainee haar niveau 1-diploma behaald. De
derde BBL-er begon in september 2017.
Aantal trainees 2017
• 37 trainees volgden de fase 1 training
• 25 trainees volgden de fase 2 training:
o 14 trainees volgden fase 2A, de hygiëne en schoonmaakcursus. 9 trainees maakten
de cursus af en behaalden hun certificaat.
o 11 trainees volgden fase 2B, productietechnieken en warenkennis, 10 van hen
maakten de cursus af en behaalden hun certificaat
o 9 trainees volgden fase 2C, de gastheerschapmodule. 8 trainees maakten de cursus
af en behaalden hun certificaat
• In juni 2017 heeft de tweede BBL-trainee haar diploma niveau 1 behaald. In september 2017
begon de derde BBL-trainee. Zij zal in de zomer van 2018 afstuderen.
• Van de deelnemers uit het vervolgprogramma zijn 9 trainees betaald aan het werk gegaan. 8
trainees volg(d)en een stage.

Data aantal trainees per fase in NFS trainingsprgrogramma 2012-2017
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Totaal

Total trainees in programma

12

49

39

39

45

53

237

Fase 1

12

45

34

38

39

37

205

Fase 2A, Schoonmaaktechnieken en hygiene

x

x

x

4

14

14

32

Fase 2B Productietechnieken en waren kennis

x

x

x

x

12

11

23

Fase 2C Gastheerschap

x

x

x

x

7

9

16

Interne stage bij Dignita

x

x

x

x

4

4

Externe stage bij partners

x

4

3

1

4

12

x

x

x

1

1

2

4

x

x

x

1

3

9

13

BBL- traject ROC:
MBO1 assistent Horeca en Detailhandel
Betaalde baan bij Dignita of Partners
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2. Beleidsplan
2.1 Primaire werkzaamheden
• Het trainen van slachtoffers mensenhandel in keukentechnieken.
• Het opstarten van sociale ondernemingen om de training te kunnen bekostigen met als doel
om uiteindelijk zelfvoorzienende projecten op te richten.
2.2 Werving van gelden
• Via Not For Sale in de Verenigde Staten worden gezamenlijke fundraising programma’s
ontwikkeld.
• Door medewerkers van de stichting worden fondsenwervende acties opgestart.
• Fondsen worden aangeschreven om het project te ondersteunen.
• Via een website: www.werarenotforsale.nl waar de ANBI status en bankrekening nummer
wordt vernoemd.
• Via presentaties waar het werk van Not For Sale wordt uitgelegd
• Delen van kosten worden overgenomen door de werkmaatschappijen en al dan niet door
gefactureerd.
2.3 Beheer en besteding vermogen
• De stichting heeft gedurende de afgelopen jaren een vermogen opgebouwd dat beheerd
wordt door de directeur(en) en bestuur van de stichting. Jaarlijks wordt er een budget, beleid
en bijbehorend plan uitgewerkt om inzicht te bieden in de besteding van het vermogen.
• Gedurende de opstartjaren van het project kan de begroting anders uitvallen dan gepland
door onvoorziene invloeden. Eventueel overschot van het budget wordt in daarop volgende
jaren gebruikt.
• Er is een vijfjaren pan beschikbaar waarin staat vermeld waar eventueel opgebouwd eigen
vermogen aan besteed wordt. Eventueel overtollig opgebouwd eigen vermogen afkomstig
van positief resultaat uit de ondernemingen zal volledig ten goede komen aan het
optimaliseren/ herinvesteren of uitbreiden van de organisatie met als doel om de missie van
de stichting te realiseren.
• Het vermogen wordt volledig besteed om de kosten te dekken voortkomend uit het
trainingsprogramma.
• Overschot kan ontstaan doordat kosten worden gedekt door de exploitatie in een van de
sociale ondernemingen van de stichting. Om deze reden kunnen gealloceerde gelden worden
aangewend voor andere/nieuwe initiatieven of ter optimalisatie van lopende initiatieven.
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3. Jaarrekening
3.1 Baten
In 2017 heeft Not For Sale €267.946,- euro aan gelden ontvangen.
- In het overzicht van baten en lasten staat vermeld hoe dit bedrag is opgebouwd.
- De inkomsten zijn hoger dan verwacht vanwege meer individuele giften van particulieren en
een aantal vooruit ontvangen giften aan het eind van 2016.
- Ook in december 2017 zijn vooruit ontvangen giften ontvangen bedoeld voor 2018.
3.2 Lasten
De totale uitgaven in 2017 bedroeg €347.772,- Zie het overzicht voor een specificatie.
-

-

De uitgave zijn hoger dan begroot, dit komt omdat in 2017 een naverrekening heeft
plaatsgevonden van de projectkosten die in 2016 gemaakt zijn in de dochteronderneming. In
2017 is met boekhoudkantoor Alfa onderzoek gedaan naar de best mogelijke fiscale
constructie m.b.t. de btw waarbij tevens rekening wordt gehouden met de voorwaarde van
de ANBI status. In 2017 is dus een groot bedrag van projectkosten gefactureerd aan de
stichting. Deze kosten zijn gemaakt in 2016.
De projectkosten en organisatiekosten zijn in 2016 lager uitgekomen dan begroot.
In het kader van transparantie en duidelijkheid staan in deze rapportage ook de financiële
rapportages (exploitatie) van 2015 en 2016 vermeld. Reden hiervoor is om duidelijk inzicht te
geven in de verschillende donaties die ontvangen zijn waarbij sommige donaties vooruit
ontvangen giften zijn die bedoeld zijn voor een volgend boekjaar. Aangezien dit het beeld
kan vertekenen over de resultaten is het ook geconsolideerd weergegeven.
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3.3 Exploitatierekening 2015-2017
Staat van baten en lasten
Baten
Not For Sale Internationaal **
Algemene Giften
Vrienden van NFS acties

Werkelijk over 2015-2016-2017
2016

2015

€
€

111.589
7.792

€
€
€
€

2017

114.431
24.112
13.380

119.381

€
€
€

Totalen

112.665
16.281

151.923

€

128.946

€

400.250

€

99.600

€

257.008

*****
€

40.000

€

83.867

268.546

€

741.125

Bijdrage Fondsen
Skanfonds €
Oranjefonds * €
Oranjefonds afrekening 2015
Rabobank Foundation
Free a Girl
Stichting Zabawas
Anton Jurgens Fonds
Porticus

35.000
37.500
€
€
€
€

€

72.500

Vooruitontvangen giften
Rabobank Foundation ***
Stichting Konferentie NL
Algemene Giften

€
€
€
€

Som der baten
Lasten
Salariskosten
Sociale Lasten en pensioenlasten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Atuokosten en reiskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Projectkosten
Projectkosten 2016

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

12.500
50.000
12.408
10.000

191.881

€
€
€
€
€
€
€
€
€

84.908

€

43.867

€

280.698

25.000
15.000
3.867

-

144.825
24.325
2.772
4.000
3.919
540
2.612
14.808
20.452

€

€

25.000

€
€

54.600
20.000

€

88.896
16.674
6.860
3.164
139
1.890
4.339
5.431

40.000

€

€
€
€
€
€
€

110.029
27.527
14.813
1.721
2.403
1.130

€
€
€

17.925
86.393
85.588

****

Som der lasten

€

218.253

€

127.393

€

347.529

€

693.175

Saldo van baten en lasten

€

-26.372

€

153.305

€

-78.983

€

47.950

256

€

68

-78.727

€

48.146

Rentelasten en soorgelijke kosten
Saldo van baten en lasten

-64
€

-26.308

-124
€

153.181

€

Toelichting
12.500 euro is uitgekeerd na afloop projectjaar in 2016
**
Door de euro/dollar wisselkoers geen rond bedrag
***
Donatie Rabobank foundation in 2015 ontvangen, gealloceerd naar begroting 2016
**** De projectkosten van 2016 zijn in 2017 verrekend vanwege fiscale vraagstukken
***** In 2017 zijn veel extra algemene giften binnen gekomen van particulieren/ losse donaties
voor de uitbreiding van het project in 2018. Dit verklaart ook het grote positieve resultaat in 2016
en
het negatieve resultaat in 2017.
3.4 Beloning Bestuur
Bestuursleden ontvangen geen beloning. De voor de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten
mogen aan de stichting in rekening worden gebracht.
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3.5 Balans
Balans per 31 december 2017

31-12-17

31-12-16

Activa
Vaste activa
Financiele vaste activa
Deelneming in groepsmaatschappijen

€

100

€

100

Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen op groepsmaatschappijen

€
€

7.012
60.155

€

91.497

Liquide middelen
ABN AMRO

€ 136.592

€

91.768

€
Passiva
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves
Resultaat boekjaar

203.859

€ 171.478
€ -78.727

€ 18.297
€ 153.181
€

Korlopende Schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

€
€
€
€

€ 183.365

92.751

64.555
3.437
43.116

€ 171.478

€
€
€
€

314
3.651
7.922

€

111.108

€

11.887

€

203.859

€ 183.365

Opmerkingen bij de balans:
•

•

Activa
o NFS Holding B.V. is opgericht in 2015. De deelneming is op oorspronkelijke
verkrijgingsprijs gewaardeerd.
o In 2015 is Not For Sale Café B.V. door de stichting verkocht aan Not For Sale Holding
B.V.
o De R/C NFS Holding B.V. bestaat uit rekening courant onderdelen van de fiscale
eenheid NFS Café/ NFS retail B.V.
Passiva
o Het batig exploitatiesaldo is een opgebouwd vermogen over de jaren heen van
voornamelijk particuliere giften.
o Er zijn enkele giften ontvangen in december 2017 die bedoeld zijn voor 2018.
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Bijlage 1 Vergunning
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