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Defenders in Dordrecht 

Rest, Reflection & Recharging 
 

Financieel jaarverslag 2019 
 
In 2019 heeft Defenders in Dordrecht (DiD) weer een aantal mensenrechten-
verdedigers support geboden.  
 
Drie gasten verbleven in 2019 bij ons voor een periode van rust, reflectie en 
herstel. Begin januari was de Kameroenese filmmaker Neba Wilson nog bij ons 
op bezoek. In april en mei was de Eritrese dichter Haile Bizen te gast. Haile is 
voorzitter van Eritrese PEN in exile, de organisatie voor de vrijheid van menings-
uiting. Van juli tot het eind van het jaar ontvingen we Massoud Hossaini, foto-
journalist uit Afghanistan. In de eerste helf van het jaar speelden we een rol bij 
het onderduiken van een kind van Mexicaanse mensenrechtenverdedigers in ei-
gen land. 
 
Wegens fondsenwerving, visumaanvragen en verschuivende planning staat het 
huis regelmatig enige tijd leeg. Daarnaast zien we dat ook in Europa mensen-
rechtenverdedigers onder druk staan. We willen ons daarom nadrukkelijker 
openstellen voor gasten van dichter bij huis, zolang dit verblijf van minstens drie 
gasten van buiten Europa niet in de weg staat.  
 
In april bood DiD aan Eritrean PEN in Exile gelegenheid haar jaarvergadering in 
Nederland te houden. Dat werd een emotioneel en hartelijk weerzien van Eri-
trese schrijvers, journalisten en dichters van over de hele wereld. 
 
Van 24 november t/m 28 december organiseerde DiD in samenwerking met gast 
Massoud Hossaini, zijn Afghanistan Photographers Association, SBK Dordrecht en 
met support van de Gemeente Dordrecht de foto-expositie ‘Afghanistan – Live 
Beyond the Front Pages’.  
 
In 2019 hebben we onder hartelijke dankzegging afscheid genomen van pen-
ningmeester Arnold de Raad, die DiD nagenoeg vanaf de start heeft gediend. 
Hans Christiaanse heeft hem als penningmeester vervangen in het stichtingsbe-
stuur. Daarnaast is met hulp uit de Dordtse gemeenschap onze website opnieuw 
ingericht. 
 
Wat betreft de financiering van onze activiteiten blijft het overgrote deel van de 
activiteiten bekostigd worden door grants uit noodfondsen voor de komst van 
gasten. Ook in 2019 nam ProtectDefenders het leeuwendeel voor haar rekening. 
International Media Support uit Denemarken vulde aan en de Gemeente Dor-
drecht verleende een subsidie voor het organiseren van de expositie. 
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Verder zijn we een nieuw initiatief gestart, Vrienden met een grote V, waarbij 
mensen uit de gemeenschap €75 of meer doneren. Deze vorm van inkomsten 
liep in 2019 op tot €995. Overige inkomsten waren verwaarloosbaar. De op-
brengst van de verkoop van APA’s foto’s uit de expositie staat via iZettle op de 
DiD balans en wordt in 2020 aan APA betaald. 
 
De omzet is in 2019 nagenoeg verdubbeld ten opzichte van 2018. Dat heeft te 
maken met het langer verblijf van een van de gasten en het organiseren van de 
expositie. Het resultaat 2019 is positief dankzij de stijging in donaties en nu Pro-
tectDefenders een bedrag voor overhead in haar grants toestaat. Daarmee is het 
gelukt de periodes zonder gast, waarin vaste lasten doorlopen, beter af te dek-
ken. Deze uitdaging vraagt ook volgend jaar weer nadrukkelijke aandacht. 
 
 
Dordrecht, april 2020 
Het bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
Resultaat per 31 december 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vrienden van DiD 995
Total Sponsoren 24.359
Totale Inkomsten 2019 25.354

Bank kosten 205
Energie en water kosten 1.736
Huur kosten 2.783
Internet 690
DID eigen kosten 123
Betaling Concorcio 4.416
Verblijf Client 12.606
Kruisposten -476
Totale kosten 2019 22.082

Resultaat 2019 3.272
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Balans DiD per 31.12.2019 
 

 
 
 
Opbouw Eigen vermogen 
 

 
 
 
 

***** 

ACTIVA 2018 2019 PASSIVA 2018 2019

Kas 2.567 6.859 Eigenvermogen 2.574 2.574
Bank 8 8 Resultaat 2019 3.272

Debiteuren 2.300 Crediteuren 3.321

TOTAAL 2.574 9.167 Totaal 2.574 9.167

Continuïteit reserve € 3.600
Algemene Voorziening € 2.200
Beschikbaar voor investeringen € 546
Totaal Eigenvermogen per 31.12.2019 € 6.346


