Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders
6 7 4 3 4 1 8 5

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Randhoeve 221
0 6 1 4 4 3 4 7 1 6

E-mailadres

marije.jager@schouders.nl

Website (*)

www.schouders.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 6 9 8 8 2 4 8

Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
Gezondheid - Patiënten en families
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

1

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

2

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Martijn Klem

Secretaris

Marieke Deckers

Penningmeester

Hester Rippen

Algemeen bestuurslid

Klaartje Spijkers

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders heeft ten doel::
- Een leidend aandoening-overstijgend platform in Nederland te zijn waar ouders
elkaar met ervaringskennis helpen rondom de zorg voor hun kind met een lichamelijke
handicap, verstandelijke handicap, chronische ziekte en/of ontwikkelingsstoornis.
- Op basis van ervaringskennis aandoening-overstijgende producten en diensten te
ontwikkelen en beschikbaar te maken die ouders helpen rondom de zorg voor hun kind
met een lichamelijke handicap, verstandelijke handicap, chronische ziekte en/of
ontwikkelingsstoornis.
- Partners te voorzien van knelpunten en verbeterpunten om aandoening-overstijgende
zorg, opleiding, wetenschap en politiek te verbeteren.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

(Sch)ouders is een platform van, voor en door ouders van een kind met een
lichamelijke- en/of een verstandelijke beperking, chronische ziekte en/of
ontwikkelingsproblematiek (zorgkinderen). (Sch)ouders richt zich op onderwerpen
waar ouders van zorgkinderen mee te maken (kunnen) krijgen op enig moment,
ongeacht de soort beperking of aandoening. Veel vragen binnen deze gezinnen
beperken zich niet tot aandoening-specifieke thematiek. Aandoening-overstijgende
thema’s waar deze ouders mee worstelen - én oplossingen voor hebben gevonden hebben veelal betrekking op de gezinssituatie, relaties, financiën, ontspanning en
onderwijs. Binnen Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders kunnen ouders profiteren van
elkaars ervaring en kan worden gesignaleerd waar vanuit deze doelgroep behoefte
aan is.Bij Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders kunnen ouders van zorgkinderen,
aandoening-overstijgend, onder meer terecht voor:
Delen en vinden van ervaringen, informatie en kennis
Stellen van vragen, vinden en geven van antwoorden
Onderlinge en wederzijdse ondersteuning
Creëren en genereren van draagvlak bij wetenschap, zorg en politiek

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders heeft tussen 2014 – 2017 als project van
Vereniging de BOSK gefunctioneerd. De ontwikkeling van Ervaringskenniscentrum
(Sch)ouders is gesubsidieerd door de Vriendenloterij.
Per 1 februari 2018 is Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders statutair werkzaam als
onafhankelijke stichting. In 2018 werd de concretisering van Ervaringskenniscentrum
(Sch)ouders financieel ondersteund door HandicapNL. Naast deze ondersteuning werft
Stichting Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders gelden door middel van aanvragen van
projectsubsidies, sponsoring, giften en door funding te vinden op meer structurele
basis. In 2019 en 2020 werd (Sch)ouders ondersteund door het voucherproject
EMP/Ouder en zijn er 2 projecten via ZonMw gerealiseerd. In 2020-2022 ontwikkelt
(Sch)ouders in samenwerking met Stichting Kind en Ziekenhuis een groot project voor
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Alle inkomsten worden gebruikt om het platform operationeel te houden, informatie
voor de doelgroep te centraliseren, bestaande instrumenten voor de doelgroep te
borgen en nieuwe instrumenten te ontwikkelen.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://schouders.nl/uploads/media/5bead1d5c052e/beleidsplan-tbv-anbi-status.pdf
?token=/uploads/media/5bead1d5c052e/beleidsplan-tbv-anbi-status.pdf

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het personeel wordt beloond via de bepalingen in de CAO Welzijnswerk. Vrijwillgers
krijgen een vrijwillgersvergoeding en het bestuur werkt onbezoldigd.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Alle activiteiten die Stichting Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders heeft uitgevoerd zijn
zichtbaar op het platform www.schouders.nl.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

www.schouders.nl

Open

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

6.318

€

13.302

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

52.255

€

83.405

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

11.121

€

+
€

96.257

+
116.147

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

64.325

+
€

58.573

96.707

19.890

€

64.325

€

+
€

€
53.204

€

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

5.752

Totaal

€

64.325

+
€

116.147

€

19.440

€

116.147

+

https://schouders.nl/uploads/media/60fab07d0d1c7/jaarrekening-2020-ervaringskenniscenrtum-schouders.pdf?
token=/uploads/media/60fab07d0d1c7/jaarrekening-2020-ervaringskenniscenrtum-schouders.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

200

Som van de baten

€

88.349

+

€
€

0

€

88.149

+
0

81.715

€

+

€
€

88.149

+
81.715

€

+

€
€

+
81.715

06 van 06

3

Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

39.037

17.845

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

56.296

Som van de lasten

€

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo financiële baten en lasten

€

Saldo baten en lasten

€

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

€
€

39.037

+
17.845

€
€

60.827

95.333

€

78.672

40.899

€

51.027

+

+

€
-6.984

€

3.043

https://schouders.nl/uploads/media/60fab07d0d1c7/jaarrekening-2020-ervaringskennisc
enrtum-schouders.pdf?
token=/uploads/media/60fab07d0d1c7/jaarrekening-2020-ervaringskenniscenrtum-scho
uders.pdf

https://schouders.nl/uploads/media/60fab07d0d1c7/jaarrekening-2020-ervaringskenniscenrtum-schouders.pdf?
token=/uploads/media/60fab07d0d1c7/jaarrekening-2020-ervaringskenniscenrtum-schouders.pdf

Open

