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Gegevens
Naam Stichting Trans Rescue Foundation

RSIN 863372417

KvK-nummer 84793252

Rechtsvorm Stichting

Statutaire Naam Stichting Trans Rescue Foundation

Statutaire zetel Gemeente Enschede

Bezoekadres Schietbaanweg 103, 7521DA Enschede

Eerst inschriving 
handelsregister

16-12-2021

Datum akte van 
oprichting

15-12-2021

Avtiviteiten SBI-code: 94996 - Overige ideële organisaties

Het wereldwijd helpen van transgender personen te

vluchten van plaatsen waar het gevaarlijk is om een

transgender te zijn.

Contact phone +(31)629252517

mailing address Trans Rescue

Schietbaanweg 103, 7521DA Enschede
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Directie

Samah Abdulrahman Mohammed Balhamar, secretaris

Geboortdatum      05-04-1996

Jennifer Willow List, penningmeester

Geboortdatum     23-10-1970

Anne Ogborn, Voorzitter

Geboortdatum 15-01-1959

Objectief
Stichting Trans Rescue Foundation is een onafhankelijke organisatie die transgenders 
helpt vluchten van plekken waar het gevaarlijk is om transgender te zijn.

In 14 landen is het de jure illegaal om transgender te zijn. In de meeste van die landen 
staat de doodstraf of lange gevangenisstraffen. In veel andere landen kunnen 
transgenders ongestraft worden vermoord, en vaak met steun van de staat. In meer dan 
de helft van de landen ter wereld is transgender zijn behoorlijk gevaarlijk. Over de hele 
wereld lopen transgenders gevaar door hun eigen ouders.

We brengen transgenders naar een situatie van redelijke veiligheid en kwaliteit van 
leven. We verplaatsen mensen niet alleen naar traditionele migrantenbestemmingen.

Dat doen we legaal. We zetten geen mensen op rubberen vlotten of vervalsen geen 
reisdocumenten. We leven de geest van de VN-verklaring van 1951 over vluchtelingen 
en migranten na. Wij zijn geen mensensmokkelaars.

We vervoeren transgenders zo veilig als we kunnen. Wij zijn van mening dat het van 
cruciaal belang is voor hun fysieke veiligheid om onze passagiers emotioneel te 
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ondersteunen tijdens de altijd traumatische gebeurtenis van verhuizing. We proberen ook
onze vrijwilligers te beschermen.

Wij zijn trans-lood. Ons bestuur bestaat geheel uit transgenders.

We vragen nooit geld of werk van de mensen die we verhuizen. Al onze reizigers zijn vrij
om het programma op elk moment te verlaten. Financiële draagkracht is geen criterium 
of we iemand helpen vluchten.

Onze output is transgender mensen wiens leven is gered.

Ons resultaat, naast de direct geredde levens, is om het bewustzijn van de 
aanhoudende transgender-genocide te vergroten. Ons werk vergroot het wereldwijde 
bewustzijn van discriminatie van transgenders en biedt een alternatief verhaal voor de 
hatelijke portretten van transgenders als roofdieren.

Onze geschiedenis
Trans Rescue is de reorganisatie van TransEmigrate. TransEmigrate is in 2020 gestart 
door Misty Hill, met een vergelijkbare missie als Trans Rescue: transgenders uit de 
gevarenzone halen.

TransEmigrate is nooit formeel opgenomen en opereerde als een losse verzameling 
activisten.

Transgenders helpen vluchten is een serieuze zaak en er was behoefte aan een meer 
formele organisatiestructuur. Het is ook een dure onderneming en TransEmigrate werd 
gefinancierd uit GoFundMe's en uit de zakken van vrijwilligers.

TransEmigrate was in zekere zin een succesvol experiment. Het hielp ongeveer een 
dozijn mensen een nieuw leven te vinden op veilige plaatsen, en leerde de deelnemers 
de technieken die we zullen gebruiken als Trans Rescue.

Eind december 2021 heeft het huidige bestuur Trans Rescue opgericht met de bedoeling
een sterkere organisatie te creëren die in staat is meer mensen te helpen ontsnappen.
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Onze partners
Trans Rescue werkt samen met partnerorganisaties in de VS, het VK, Kenia, Turkije, 
Nederland en Indonesië.

We werken samen met organisaties die LHBTI+-mensen ondersteunen in de immigratie- 
en vluchtelingensystemen van Duitsland, de VS, Frankrijk en Nederland.

Ook werken wij met de immigratiesystemen van deze landen. We hebben een goede 
relatie met het COA en de IND in Nederland en met de immigratiedienst in Frankrijk.

We werken ook met een groep zeer dappere individuen die in gevaarlijke landen 
opereren.

En we werken samen met andere organisaties die soortgelijk werk doen.
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Activiteiten
● Wij geven advies over verhuizen. We formuleren samen met onze klanten een 

plan om hun land te verlaten en helpen hen om dat plan uit te voeren.

● Wij bieden hulp bij het regelen van een visum, waarbij we vaak zowel in het land 
van zorg als in het veilige land van aankomst werken om een visum te verkrijgen. 
We verplaatsen nooit iemand illegaal, maar werken eerder binnen de principes 
van het VN-vluchtelingenverdrag van 1951.

● Wij betalen de kosten in verband met visumaanvragen.

● Wij bieden vliegtickets en tickets van andere vervoerders.

● We helpen soms om mensen fysiek te extraheren. Onze vrijwilligers werken in 
enkele van de gevaarlijkste landen ter wereld en helpen transgenders te 
vertrekken.

● We kunnen tijdelijke huisvesting en toelage verstrekken terwijl een persoon zich 
voorafgaand aan of tijdens het transport ondergedoken bevindt. We bieden geen 
"onderhouds" fkunds, tenzij we actief proberen de persoon te verplaatsen.

● Daarnaast kunnen we elke juridische activiteit uitvoeren die dit doel bevordert. We
kunnen veilige huizen oprichten, lokale contacten regelen, een kantoor oprichten 
en elke andere actie uitvoeren die ons doel bevordert.
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Doelgroep
Onze primaire doelgroep zijn transgenders. Ook zullen we af en toe grotere LHBTI+ 
mensen helpen. En we kunnen af en toe cis-mensen in gevaar brengen vanwege een 
relatie met een transgender - bijvoorbeeld het accepteren van families van transgenders,
kinderen van transgenders, en we hebben een enkele reiziger die precies past in de 
'niemand anders zou hem helpen ' categorie.

Maar onze focus ligt op transgenders.

Onze definitie van ‘transgender’ is breed. We bewegen mensen, we beslissen niet of ze 
‘echt’ transgender zijn.

Geld verzamelen
Ons werk vereist natuurlijk geld.

We zijn net begonnen, en onze huidige fondsenwerving is beperkt, zoals dit is 
geschreven, tot een paar donaties van mensen in ons persoonlijke netwerk en een 
lening van een van onze bestuursleden.

We verwachten dat we binnen een paar weken zullen beginnen met het normale soort 
fondsenwerving dat elk goed doel zou kunnen doen.

Wij zijn de opvolger van een losjes georganiseerde actiegroep, TransEmigrate. 
TransEmigrate vond enig succes met het pleiten voor fondsen op GoFundMe via Twitter-
en Instagram-campagnes.

We zijn van plan om meer bewust te zijn over het uitvoeren van een normaal 
marketingprogramma.

We zullen verkeer naar onze website genereren met sociale media en met 
contentmarketingprogramma's.

We zullen fysieke evenementen bijwonen (voor zover de Corona-beperkingen dit 
toelaten) en zoeken naar fondsen en betrokkenheid.

Onze bestuursleden zullen netwerken met geïdentificeerde donorgemeenschappen en 
donaties zoeken.
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We zullen een agressief programma voor spreken in het openbaar houden, om het 
bewustzijn van de benarde situatie van transgenders te vergroten, en zullen

We zullen al deze methoden gebruiken om een mailinglijst op te bouwen. De lijst, in 
plaats van de gebeurtenissen hierboven, zal onze verwachte belangrijkste bron van 
inkomsten zijn. We hopen vooral supporters te trekken die een grotere bijdrage zullen 
leveren.

We zoeken subsidies uit particuliere en openbare bronnen. We zijn momenteel bijzonder 
geïnteresseerd in het nastreven van een Google Grant. Deze subsidie is in de vorm van 
gratis adverteren op Google Adwords. Hierdoor kunnen we niet alleen fondsen werven, 
maar ook onze klantenpopulatie bereiken.

We hebben al grote donaties in natura ontvangen. We hebben het gebruik van een 
kantoorruimte, meubels en computers. We hebben donaties in natura van IT-arbeid 
ontvangen, tekeningen (handig voor het inzamelen van geld en nodig omdat onze 
passagiers gevaar lopen en we geen afbeeldingen kunnen gebruiken), web- en logo-
ontwerp, professioneel advies van een psycholoog, de hetzelfde van advocaten en van 
een psychiater.
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Fondsbeheer
We zullen een goede boekhouding voeren en een professionele accountant in dienst 
hebben.

Onze rekeningen worden op onze website gepubliceerd.

Alle donaties en overige inkomsten worden gestort op onze Bunq bankrekening, 
NL53BUNQ2067331108.

Ons werk is gevaarlijk. Dingen gaan verkeerd. Terwijl een winning die goed gaat 
gemiddeld zo'n 2500 EU bedraagt, moeten we een genereus noodfonds aanhouden. Er 
zijn realistische scenario's waarin we het doelwit kunnen zijn van juridische intimidatie of 
fysieke aanvallen door buitenlandse regeringen.

5% van alle inkomsten wordt op een spaarrekening gezet voor noodgevallen en 
langetermijnprojecten. Als dit fonds het werkingsbudget van 6 maanden overschrijdt, zal 
het bestuur het teveel besteden aan programma's en capaciteitsopbouw.

Van de overige 95% wordt minder dan 10% besteed aan kosten voor fondsenwerving. 
De rest zal worden gebruikt voor programma's en capaciteitsopbouw. We werken 
momenteel met lage fondsenwervingskosten. Hoewel we in het eerste kwartaal 
opstartkosten hebben, verwachten we na dit kwartaal meer dan 90% te besteden aan 
directe programmakosten.

Realistisch gezien zullen er altijd meer mensen zijn om eruit te komen dan we 
aankunnen. Dus als we meer mensen eruit kunnen halen door professionele 
fondsenwervers in te huren of advertenties te kopen, zullen we dat doen. In dat geval zal
ons percentage dat aan fondsenwerving wordt besteed toenemen, maar de 
administratieve en fondsenwervingskosten zullen in geen geval meer dan 30% bedragen.

Evenzo zijn onze belangrijkste kostenposten het verplaatsen van passagiers. We zullen 
een door het bestuur vast te stellen minimumsaldo aanhouden. We nemen alleen extra 
passagiers aan als ze kunnen worden ondergebracht. Ons bestuur zal een account 'trip 
wire' instellen. Wanneer het saldo boven dit niveau komt, verhuizen we een andere klant.
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Geen enkel bestuurslid ontvangt een vergoeding voor diensten aan de stichting. Directe 
aankopen namens de stichting kunnen tegen kostprijs worden vergoed tot dezelfde 
limieten als vastgesteld voor rechtstreekse aankopen van de rekening van de stichting.

Bestuursleden hebben aan de stichting renteloze leningen verstrekt voor opstartkosten. 
Die leningen zullen we in het eerste jaar aflossen.
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Verkorte begroting, 2022

Inkomen

81000 EU – inzamelingsdoel

Expenses

2500 EU – kantoorkosten en IT1

8100 EU – fondsenwerving en publiciteit, waaronder 3375 voor creditcardverwerking

4050 EU – naar besparingen

913 EU – eenmalige kosten voor oprichtingsgerelateerde kosten

65000 EU – Kosten om 26 transgender mensen te helpen vluchten

437 EU –  rest overgedragen naar 2023

Aankopen
Momenteel mogen alleen bestuursleden aankopen doen. We zijn een zeer kleine 
organisatie, naarmate we groeien zal dit worden aangepast.

Elk bestuurslid mag aankopen doen die niet hoger zijn dan 1000 EU / dag.

Het bestuur kan in zijn geheel een onbeperkte aankoop autoriseren.

Het bestuur kan in zijn geheel overschrijvingen autoriseren van het spaargeld naar de 
actieve rekening.

1 Donatie in natura van kantoorruimte en computerapparatuur, maar we onderhouden beveiligde servers om met 
klanten te communiceren
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Jaarrekening
Alle waarden in Euro's.

Inkomsten- en Uitgavenoverzicht

December 20, 2021 – February 3, 2022

Inkomen

Lening om onmiddellijke 
kosten te dekken tijdens het 
opstarten,

Jennifer List

2654.25

Donaties 3063

Donaties in natura 1500

totaal 7217.25

Uitgaven

Programma kosten 1600.44

Capaciteitskosten 1053.81

totaal 2654.25

Net 3063
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Balans

December 20, 2021 – February 3, 2022

Activa

Bedrijfskas 2913.91

Besparingen 150

Immateriële activa 1000

Materiële activa 500

total 4563.91

Schulden

lening van Jenny List 2654.25

Crediteuren 12.68

totaal 2666.93
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