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Stichting End Non-Consensual
Porn – eveneens bekend onder
de naam ‘Stichting ENCP’ –
heeft tot doel om pornografie
waarbij consent ontbreekt
(zoals wraakpornografie
of seksueel misbruik met
privébeeldmateriaal) te
bestrijden.

Stichting End Non-Consensual Porn streeft haar
doel pornografie zonder consent te bestrijden na
door lobbywerk, bewustwordingscampagnes en
het financieren van wetenschappelijk onderzoek.

De Stichting heeft geen
winstoogmerk.
Een batig saldo van de
ontbonden Stichting zal worden
besteed ten behoeve van een
instelling als bedoeld in artikel
5b van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen, welke instelling
een soortgelijke doelstelling
heeft als Stichting End NonConsensual Porn.

De Stichting verricht de volgende
werkzaamheden: het financieren van
wetenschappelijk onderzoek naar de
strafbaarstelling van pornografie waarbij consent
ontbreekt en het mogelijk maken van voorlichting
aan mogelijke betrokkenen van pornografie
waarbij consent ontbreekt. Door wetenschappelijk
onderzoek te realiseren en voorlichting te
faciliteren, helpt de Stichting het kennis-hiaat
te dichten dat over pornografie waarbij consent
ontbreekt bestaat. De bewustwordingscampagne
waaraan de Stichting in 2019 werkt, richt zich
op potentiële verspreiders en jongeren met een
groter risico op slachtofferschap.

De Stichting besteed de inkomsten conform
de doelstelling op de korte termijn aan het
opstellen van een bewustwordingscampagne en
financiering van wetenschappelijk onderzoek,
waaronder onderzoek dat sinds oktober 2018
plaatsvindt aan de Universiteit van Oxford.
Het onderzoek wordt door de Stichting
medegefinancierd in overeenstemming met het
doel van de Stichting, met inachtneming van het
nut van het eindresultaat voor de Stichting. De
handleiding voor wetgevers die uit het onderzoek
voort zal komen, is voor de Stichting geschikt om
ook na afloop van het project als ondersteuning
van de realisatie van het doel van de Stichting te
dienen.
Op de lange termijn zal de Stichting
middelen inzetten voor het ontwikkelen
van voorlichtingsmaterialen en creëren
van maatschappelijk momentum over de
strafbaarstelling van seksueel misbruik met
privébeeldmateriaal.
Toekomstige werkzaamheden ter verwezenlijking
van het doel van de Stichting zijn het uitbreiden
van de bewustwordingscampagne en het
ontwikkelen van een nieuwe lobby-strategie op
basis van de onderzoeksresultaten uit het door de
Stichting medegefinancierde wetenschappelijke
onderzoek.

De inkomsten van de Stichting
komen voort uit subsidies
en donaties en kunnen
verder worden gevormd door
schenkingen, erfstellingen,
legaten en alle andere
verkrijgingen en baten.
De actieve werving van gelden
geschiedt in 2019 door een
crowdfundingscampagne en
subsidieaanvragen.
Het vermogen wordt beheerd
door het bestuur van de
Stichting bestaande uit ten
minste drie personen. Geen
van de bestuursleden kan en
mag over het vermogen van
de Stichting mag beschikken
als ware het zijn eigen
vermogen.
Het bestuur bestaat uit
een voorzitter, secretaris en
penningmeester. Besteding
van vermogen kan enkel
worden goedgekeurd door
een meerderheid van het
bestuur.

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen
in artikel 4.7 van de statuten voor de door hen in die
hoedanigheid verrichte werkzaamheden géén beloning.
Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van
de bestuursfunctie kunnen worden vergoed, mits niet
bovenmatig. De Stichting heeft geen personeel in dienst.
Vrijwilligers van de Stichting ontvangen geen beloning voor
hun werkzaamheden.
Het vermogen van de Stichting wordt na goedkeuring
door het bestuur besteed aan uitgaven die het doel van de
Stichting ten goede komen. In 2019 wordt daarbij de voorkeur
gegeven aan uitgaven die direct ten goede komen aan de
korte-termijnplannen om een bewustwordingscampagne op
te zetten en wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen.
De Stichting staat open voor verzoeken om financiële
steun aan wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan
het verwezenlijken van de doelstelling van de Stichting.
Verzoeken tot uitkering van gelden aan individuele
onderzoekers op projectbasis moeten voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- Het onderzoeksproject waarvoor financiële steun wordt
aangevraagd, valt binnen de doelstelling van de Stichting;
- Het ter zake doende onderzoek of in de voorbereidende fase
het onderzoeksplan is door een erkend wetenschappelijk
instituut geaccepteerd;
- De begroting van het onderzoek heeft een aantoonbaar
tekort;
- De onderzoeker heeft een motivatie en toelichting op de
reden van aanvraag bij de Stichting gegeven.

Een toelichting
op de financiën
van de Stichting is
opgenomen in het
jaarverslag.
De wervingskosten
van de Stichting
worden voor 2019
op €0 voorzien
(kosten zoals die van
de crowdfundingcampagne worden
voldaan door
donateurs en in
natura gedoneerd).
De Stichting
heeft geen
wervingskosten en
beheerskosten.
Beleidsbepalers
ontvangen geen
beloning.

Bestuur
Het bestuur van de “Stichting End Non-Consensual Porn” bestaat uit:
Rick van der Steur: Voorzitter
Fatima Jarmohamed: Secretaris
Annemiek Simonse-Te Kiefte: Penningmeester

