Stichting "Omgaan met Pesten"
Barendrecht
BOEKJAAR 2021

Bergambacht, 16 mei 2022
Geacht bestuur,
Ingevolge uw gewaardeerde opdracht stelden wij samen de jaarrekening over het boekjaar
2021 van de stichting "Omgaan met Pesten".
Dit cijfermateriaal is gebaseerd op uw administratie en door u verstrekte gegevens.
De aldus verkregen informatie is onzerzijds gecontroleerd op volledigheid, juistheid van
periode-afgrenzing, rubricering en boekhoudkundige verwerking en tevens waar nodig
gecorrigeerd en aangevuld.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens en
de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.
In het vertrouwen naar behoren aan uw opdracht te hebben voldaan,
Was getekend,
HJT Consultancy
J. Terlouw

Pagina 1
MEIDOORNSTRAAT
| 2861 VJ BERGAMBACHT
MOBIEL| 06
41 11 45
MEIDOORNSTRAAT
14 | 2861 VJ14BERGAMBACHT
| TEL. (0182) |351686
MOBIEL
(06)9441 |11HJTCONSULTANCY@ONLINE.NL
45 94 | HJTCONSULTANCY@WANADOO.NL
NL46 RABO
0351924442
| BTW
NR.
| KVK NR. 24446529
RABO
BERGAMBACHT
351
92 NL
44 8198.29.547.B.01
42 | BTW NR. 135942081B01

STICHTING "OMGAAN MET PESTEN" - BARENDRECHT
JAARSTUKKEN 2021

-------------------------------------------------------INHOUDSOPGAVE
--------------------------------------------------------

DE STICHTING

Pagina 3

VERSLAG VAN HET BESTUUR

Pagina 4

JAARREKENING
Waarderingsgrondslagen
Balans per 31 december
Staat van baten en lasten
Toelichting op de balans
Toelichting op de staat van baten en lasten

Pagina 6
Pagina 8
Pagina 9
Pagina 10
Pagina 11

OVERIGE GEGEVENS
Statutaire resultaatbepalingen
Gebeurtenissen ná balansdatum

Pagina 12
Pagina 12

Pagina 2

STICHTING "OMGAAN MET PESTEN" - BARENDRECHT
DE STICHTING

Bestuur van de stichting
E.G.R. Valentijn-Tersteeg, voorzitter
E.W.M. Laumen, secretaris
M.A. Teeuwen, penningmeester
S.S.E. Vermaas, fondsenwerving
T.J.J. Klungers, algemeen bestuurslid
--------------------------- --------------------------Aard van de activiteiten
De stichting richt zich op de volgende activiteiten:
Het organiseren van een netwerk, van landelijke bekendheid, van financiële middelen en
het opleiden en faciliteren van namens de stichting optredende trainers bij het verzorgen
van presentaties en lezingen; het bieden van mogelijkheden, direct of indirect, aan
kinderen en volwassenen om problemen ontstaan door pesterijen te voorkomen, te
verminderen en/of op te lossen.
--------------------------- --------------------------Inschrijving Handelsregister
De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
en Fabrieken onder nummer 24367039.
--------------------------- ---------------------------
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STICHTING "OMGAAN MET PESTEN" - BARENDRECHT
VERSLAG VAN HET BESTUUR

Het jaar 2021 stond in het teken van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen voor
bestuurders van verenigingen en stichtingen. Met deze nieuwe wet is het bestuur zich bewust
van haar verantwoordelijkheid om de juiste juridische basis te leggen voor de stichting. Met
behulp van een externe partij worden de juiste stappen gezet om aan de wet te voldoen.
Er waren volop plannen om met de stichting het onderwerp pesten hoger op de
maatschappelijke agenda te krijgen. Door COVID19 en de lockdown kreeg het geven van
trainingen en workshops aan geïnteresseerden een nieuwe wending. Zowel de stichting als de
trainers werden voor een nieuwe uitdaging geplaatst in dit financiële jaar. Het aantal trainers is
ten opzichte van 2020 met 16,7% gestegen naar 63 trainers
Het resultaat voor 2021 herstelt zich met een positief resultaat: ·
- De uitbetaling aan de onderzoekers en schrijvers van het rapport t.b.v. NJI-accreditatie. De
in 2019 ontvangen fondsen voor de bekostiging van de NJI accreditatie, vallen in 2021 vrij ten
laste van de winst en verliesrekening.
- In 2020 is opdracht gegeven aan Indigo tot het vernieuwen van de website. Een deelbetaling
is in 2021 ten laste van de winst-en-verliesrekening gekomen. De bekostiging van de nieuwe
website komt voor een groot deel uit de bijdrage van de trainers.
- Ondanks de coronamaatregelen is de omzet van de webshop gestegen met 40%.
- De voorraadpositie is voor 2021 afgenomen. Veel materiaal wordt nu ook tegen betaling
digitaal in de webshop aangeboden. Hiermee verlaagt de stichting de kosten voor het
aanhouden voorraden.
Vooruitblik 2022:
Met veel energie is hard gewerkt om de Sta Sterk training door NJI het predicaat “Erkend” te
krijgen. Helaas is in april 2021 bekend geworden dat deze erkenning niet verkregen wordt.
Welke gevolgen dit heeft voor de opdrachtenportefeuille voor de trainers bij gemeenten en
scholen is nog niet te overzien. Dit zal geen financiële gevolgen hebben voor de Stichting
omdat alle kosten gedekt zijn door vooraf aangevraagde financiering bij fondsen. De niet
erkenning leidt ook niet tot terugbetaling.
In de verantwoording zal duidelijk worden gemaakt hoe werken aan de indiening voor
erkenning gezorgd heeft voor mooie stappen in o.a. materiaalontwikkeling. Ook in 2021
gaat de stichting met die ontwikkeling van de Sta Sterk trainingen door. In het voorjaar van
2022 zal de nieuwe website van stichting Omgaan met Pesten worden gelanceerd.
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STICHTING "OMGAAN MET PESTEN" - BARENDRECHT
VERSLAG VAN HET BESTUUR (VERVOLG)

Met de vernieuwde website wordt de missie en visie tegen pesten nog krachter ingezet
om hulpzoekende direct te kunnen helpen met informatie.
Uit onderzoek van NOC*NSF is gebleken dat twee derde aangeeft emotionele schade te
hebben opgelopen bij hun sportvereniging. Stichting Omgaan met Pesten wil zich inzetten
om van de sportvereniging een veilige plek te maken voor iedereen. Met het Nationaal
Sportakkoord willen de sportverenigingen, gemeenten en de rijksoverheid samen met de
provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van sport in
Nederland nóg beter benutten. Onze trainers zetten zich graag in om samen met de
sportverenigingen een veilige sportomgeving neer te zetten.
In 2021 werd er gewerkt aan een Virtual Reality beleving i.s.m. Enliven. Hierbij ervaart de
gebruiker een pestsituatie en krijgt hij/zij handvatten wat je in zo'n geval als slachtoffer of
omstander kan doen. Deze beleving zal in 2022 verder worden ontwikkeld. De beleving
wordt gemaakt met het advies van Stichting Omgaan met Pesten en sluit daarom aan bij
onze missie en visie.
Dankwoord
Veel dank aan al onze trainers die ondanks de coronamaatregelen zich zijn blijven
inzetten voor een sociale veilige ongeving. Zij hebben wegen gevonden om de missie en
vissie van de stichting te blijven uitdragen.
Wilnis, 20 juni 2022
Mirelle Valentijn

Lianne Laumen

Sanne Vermaas

Ria Teeuwen

Theo Klungers
Theo Klungers
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STICHTING "OMGAAN MET PESTEN" - BARENDRECHT
WAARDERINGSGRONDSLAGEN

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING

p

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten, en in overeenstemming
met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de Raad voor de
jaarverslaglegging is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen aanpassingen
plaatsgevonden.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
--------------------------- --------------------------GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Reserves en fondsen
Algemene reserve
De algemene reserve vormt de sluitpost van activa en passiva. De algemene reserve
staat ter vrije beschikking van het bestuur maar dient aan de doelstelling van de stichting
te worden besteed.
--------------------------- ---------------------------

Pagina 6

STICHTING "OMGAAN MET PESTEN" - BARENDRECHT
WAARDERINGSGRONDSLAGEN (VERVOLG)

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Toerekeningsbeginsel
Voor de bepaling van het resultaat worden baten en lasten toegerekend aan het jaar
waarop deze betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten dan wel uitgaven in dit
jaar hebben geleid. Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over
het boekjaar.
--------------------------- ---------------------------
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STICHTING "OMGAAN MET PESTEN" - BARENDRECHT
BALANS PER 31 DECEMBER

in €

ACTIVA

2021

2020

Vlottende activa
Voorraden
Debiteuren
Liquide middelen

2.110
884
32.092

2.366
340
30.071

Totaal activa

35.086

32.777

33.593

31.052

1.493

175
1.550

35.086

32.777

PASSIVA
Reserves en fondsen
Algemene reserve
Kortlopende schulden
Crediteuren
Overlopende passiva
Totaal passiva
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STICHTING "OMGAAN MET PESTEN" - BARENDRECHT
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

in €

2021

2020

2.893
8.589
5.122

6.042
9.514
3.668

Beschikbaar voor doelstelling

16.604

19.224

Lasten
Kostprijs webshopartikelen
Bestedingen aan doelstellingen
Kosten beheer en administratie
Rentelasten en soortgelijke kosten

-3.880
-6.173
-3.721
-289

-6.821
-16.125
-3.761
-265

-14.063

-26.972

2.541

-7.748

Baten
Donaties en giften
Bijdragen aangesloten trainers
Omzet webshop

Som van de lasten
Saldo baten en lasten
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STICHTING "OMGAAN MET PESTEN" - BARENDRECHT
TOELICHTING OP DE BALANS

in €

VOORRADEN

2021

2020

2.110

2.366

2.465
23.385
1.193
5.049

1.490
23.622
1.293
3.666

32.092

30.071

Algemene reserve
Stand algemene reserve begin boekjaar
Resultaatbestemming

31.052
2.541

38.800
-7.748

Stand algemene reserve einde boekjaar

33.593

31.052

Voorraad webshopartikelen
--------------------------- --------------------------LIQUIDE MIDDELEN
Rabobank 10.17.58.219
Rabobank 26.48.50.441
Rabobank 62.41.95.948
Rabobank 33.52.50.629

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de stichting.
--------------------------- --------------------------RESERVES EN FONDSEN

--------------------------- ---------------------------
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STICHTING "OMGAAN MET PESTEN" - BARENDRECHT
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

in €

BEZOLDIGING BESTUURDERS
De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging
voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats van de gemaakte kosten.
De kosten inzake projectbezoeken zijn verantwoord onder de doelbestedingen.
--------------------------- --------------------------KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE
Administratie- en advieskosten
Verzekeringen
Kantoorkosten en overig
--------------------------- ---------------------------
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2021

2020

1.560
194
1.967

1.692
171
1.898

3.721

3.761

STICHTING "OMGAAN MET PESTEN" - BARENDRECHT
OVERIGE GEGEVENS

STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE RESULTAATBESTEMMING
Statutair is geen resultaatbestemming bepaald; het bestuur keurt derhalve de resultaatbestemming goed door het goedkeuren en vaststellen van de jaarrekening waarin de
resultaatbestemming is opgenomen.
--------------------------- --------------------------GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum welke kwalificeren voor vermelding.
--------------------------- ---------------------------
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