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STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
31 – 12 – 2017
____________

31 – 12 – 2016
____________

Vorderingen

€

200,00

€

36,30

Liquide middelen, banksaldo
rekening NL84 ABNA 0450383628

€

435,31

€

565,76

ACTIVA

____________

____________

€
635,31
===========

€
602,06
===========

Eigen vermogen, algemene reserve

€

€

Crediteuren, bankkosten

€
9,32
___________

€
13,99
____________

€
635,31
==========

€
602,06
===========

Totaal activa

PASSIVA

Totaal passiva

625,99

588,07

Haarlem, 15 augustus 2018

w.g.
mr. A. Chr. Blom, voorzitter

drs. H.L.H.M. Custers, penningmeester
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STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Personeelskosten 1
Advocaten
Secretariaat
Website –
Onderhoud en hosting
Reiskosten –
Binnenland
Buitenland , deelname AED en ELDH
Buitenland
Totaal reiskosten
Algemene kosten –
Foto’s, affiches demonstratie
Kantoorkosten
Video-opnamen demonstratie
Bankkosten
Totaal algemene kosten
Totaal kosten
Giften en bijdragen donateurs
Schenking oprichters

Totaal baten

Resultaat, toevoeging aan algemene reserve

Realisatie
2017
_________

Realisatie
2016
__________

PM
€ 5.082,00
--------

PM
€ 4.023,25
--------

PM
--------

€
72,60
--------

PM
PM
€ 640,00
_________
€ 640,00
--------

€

€ 250,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 162,08
__________
€ 1.012,08
__________
€ 6.734,08
--------€ 1.581,50
€ 5.190,50
__________

€
€

250,00
300,00
-0€ 213,20
__________
€ 763,20
__________
€ 5.205,45
--------€ 1.125,00
€ 4.573,25
__________

€ 6.772,00
__________

€ 5.698,25
__________

€
37,92
=========

€ 492,80
=========

45,50
PM
€ 300,90
_________
€ 346,40
--------
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De stichting heeft geen eigen personeel in dienst. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de
advocaten en het secretariaat van Gaasbeek & Gaasbeek Advocaten te Haarlem (vanaf 2017
Gaasbeek, Gaasbeek & Baadoudi Advocaten). De advocaten besteden jaarlijks bij benadering jaarlijks
275 uur aan de activiteiten van de stichting, virtueel goed voor meer dan € 40.000 per jaar (bij een
tarief van € 150 per uur). Deze uren worden echter pro Deo door hen besteed en worden niet bij de
stichting in rekening gebracht. De secretariaatswerkzaamheden bedroegen in 2017 120 uur (in 2016
95 uur). Deze kosten zijn wel bij de stichting in rekening gebracht tegen een tarief van € 35 per uur
plus btw. Zie ook punt 5 van de toelichting.
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STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2016
1)
De Stichting De Dag van de Bedreigde Advocaat is opgericht op 10 november 2014.
Het doel van de stichting is:
“ ……………… het bevorderen van een ongehinderde beroepsuitoefening door
advocaten , waar ook ter wereld, die zich in repressieve regimes richten op de
verdediging of bijstand van cliënten wier mensenrechten in het geding zijn.”
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door de organisatie van een vaste
dag in januari van elk jaar, waarop in zoveel mogelijk steden binnen en buiten Europa
door advocaten in toga bij ambassades en consulaten van een bepaald land wordt
gedemonstreerd.
Deze “ Dag van de Bedreigde Advocaat “ wordt sedert 2010 op 24 januari2
georganiseerd. Sinds 2015 gebeurt dit onder de paraplu van de stichting.
2)

De activiteiten van de stichting behelzen voornamelijk





Onderhouden van contacten met andere (internationale) organisaties van
advocaten, rechters en journalisten;
Organisatie van de Internationale dag van de bedreigde advocaat;
Onderhouden van de website van de stichting;
Het onderhouden van contacten met en het bijstaan van familieleden van
bedreigde of gedetineerde advocaten.

De stichting wordt geleid door een onbezoldigd directeur. Daarnaast heeft de stichting een
(eveneens onbezoldigd) bestuur. Verder is er een onbezoldigd Comité van Aanbeveling aan
de stichting verbonden.
3)

Dit is de tweede jaarrekening van de stichting. In 2016 werden de kosten van de
stichting goeddeels gedragen door de oprichters, Gaasbeek en Gaasbeek advocaten. In 2017 is
er door de oprichters nog steeds een forse bijdrage verstrekt maar hebben ook de Nederlandse
advocaten organisatie VSAN en de Europese advocaten organisatie AED een subsidie
verleend.
4)

In 2017 stond de Dag van de Bedreigde Advocaat in het teken van de bedreigde
advocaten in China. Er werd gedemonstreerd in Wenen, Brussel, Antwerpen, Toronto,
Vancouver, Lyon, Montpellier, Parijs, Berlijn, Neurenberg, Athene, Hongkong, Mumbai,
Rome, Milaan, Wellington, Taipei, Manilla, Barcelona, Bilbao, Bern, Madrid, Adana, Alanya,
Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakir, Istanbul, Izmir, Londen en in Den Haag.
Advocaten in toga demonstreerden op dezelfde dag in toga tegen de schrijnende situatie
waarin hun beroepsgenoten in China het recht in hun land moeten verdedigen.
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Als 24 januari in het weekend valt, wordt de Dag van de Bedreigde Advocaat op de voorafgaande vrijdag
gehouden.
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Advocaten in China worden in hun beroepsuitoefening op allerlei wijzen bedreigd als zij
opkomen voor burgers in de verdrukking.
Er is in Den Haag gedemonstreerd bij het Vredespaleis, de bakermat en hoeder van het
internationale recht, en van daaruit heeft een demonstratieve optocht plaats gevonden naar de
Chinese ambassade. Bij de Chinese ambassade is de demonstratie voortgezet. Tot slot van
deze actie werd (geprobeerd) een petitie aan de ambassade aan te bieden, die echter niet werd
aangenomen en daarom vervolgens in de brievenbus van de ambassade is gedeponeerd.
Aansluitend is, in samenwerking met Lawyers for Lawyers Nederland, een seminar
georganiseerd over de verslechterende situatie van advocaten in China.
De advocaten Gaasbeek en Gaasbeek-Wielinga hebben later in het jaar op verzoek van een
zusterorganisatie een bezoek gebracht aan HongKong teneinde aldaar over de situatie in
China en de toekomst van Hongkong te spreken en vervolgens bezocht een delegatie van
Chinese advocaten Nederland.
5)
De reis en verblijf kosten in verband met het onderhouden en bevorderen van
buitenlandse contacten worden in het algemeen niet bij de stichting gedeclareerd. Hiervoor
wordt incidenteel een vergoeding ontvangen van VSAN of AED.
6)

Naast de afronding van de organisatie van en deelname aan de dag van de bedreigde
advocaat in januari 2017 bestonden de werkzaamheden van de stichting in 2017 voornamelijk
uit:
 De voorbereiding van de dag van de bedreigde advocaat 2018. Hiervoor was, evenals
in voorgaande jaren, intensief overleg nodig met een aantal andere internationale
organisaties van advocaten. Op 24 januari 2018 is wereldwijd (in 36 steden)
gedemonstreerd tegen de vervolging, bedreiging, mishandeling en gevangenzetting
van advocaten in Egypte.
 Opvolging van de demonstraties in voorgaande jaren.
 Opstarten van een comité voor protectie van advocaten en hun familie in Honduras.
 Vervolg van steun aan thans gearresteerde en vervolgde Turkse advocaten.
 Onderhouden van vervolgcontact met de Colombia Caravana alsmede met Hondurese,
Baskische, Turkse en Filipijnse collega's.
 Verdere uitbouw van de website van de stichting en aansluiting bij diverse fora in de
sociale media.
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