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Geacht bestuu「,

W-j hebben de」∂arreken~ng 2020van StlChtmg Steunouder Nederi∂nd opgesteId.

De baians pe「 31 december 2020′ de sta∂t Van baten en -asten en de toellChtlng We-ke tezamen de

」aarreke…ng 2020vo「men・ Z岬in d-t r∂PPO「t OPgenOmen

De verantwoo「de時held voor de JuiSthe-d en vo。edigheid van dle gegeVenS en de h'erOP gebaseerde

Jaarreke用ng berusten bりhet be5tUUrVan deSt'Chtlng.

Hoogachtend

AdmlnISt「atIekantoo「 ARAD
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VERSLAG VAN HETBESTUUR Het betreft hierhet 7e boek」aa「V∂n de St-ChtlngSteunoude「 NederIand

lngevoige artikeはO van de St∂tuten brengt het Bestuur hle「b甲erS-ag uit OVer het boek」a∂r 2020 Dlt VerSiag

beva(tevens de balans per 31 december 202O′ de staatvan baten e両sten over 2020 en de toe冊Ing

邸n臆anClele而orma畦

In het versiagjaar heeft de Stichting ee…egatlefresultaatgeboektvan C 2747,=. De reserves van de

StIChting worden door dlt neg∂t-eVe reSU-t∂∂t 253′= negat'efwat voo「 de con向nultelt Van de StlCht一ng geen

enkele bedreiging vo「mt.

韮里nO珂er・ een VOrm Van informele zo盤

Steunouders z甲getrainde vrりW帖gers die meteen zekere 「ege-maat een gastv申huiS bleden aan een klnd

V∂n Ouders ln een kwetsbaresitu∂tie. Hetgaatom ouders d-e OnVOidoende op hun eigen netwerk kunnen

terugvallen. Desteunouder bledt het kind een a∂nVUllend ′′thu-S′′ en ontl∂St daarmee de oudervan wIe

daardoor de draagkracht wordt ve「groot.

Sieunoude「 Neder垣哩

Steunouder NederIand (Steuno=derNし) 'S een netwerkorganlSatle dle Z'Ch InZet VOOr VOIdoende sociale steun

VOO「 kinderen en ouders. D-t bereiken we doo「 het opzettenvan de werkw。Ze Steunouder blnnen het socl∂al

domein van zoveeI moge申kgemeenten. wegaan daa「blj desamenwe「klngaan metgemeenten of

WeIz恒Org∂nisaties dle blnnen d'egemeenten act-efz時E-ke dee-nemende organlSatie heeft een of mee「

SteUnOuderco6rd…atOren掴ens同e we lande恢ondersteunen b画tvoering van de werkwIJZe

Steunouder. Ons doel lS Om dewerkw喧ete lmP~ementeren -n he口okaal socia∂l domein en door het

PreVentief b-eden van soc-aIe steun zwaardere (pleeg)zo「g te voorkomen.

De coordlnatOren Zijn verantwoo「de巾k voo「 de totstandkomlng e= de bege輔ng van de matches tussen

iteUnOude「s′ kInde「en en vraagouders. Het lande一。k Steunoude両tform biedt hen de moge叫heid om

kennlS en erv∂rl∩g ultte WisseIen・ SteunouderNしbewaaktde kwa一一telt Van de u-tVOe…g en Stut en SteUnt de

Uitvoe「ingsorganlSaties met pr言mpactonderzoek′ doorontwlkkeling en he出endeii」k op de kaart zetten van

het belang van而o「meIe steun.

Het bestuur zet zICh afhanke時van de v「aagstukken zowe- act-efbetrokken ln als op enige afstand van de

ultVOermg. Het bestuu「werkt samen met opdracht=emerS VOO「 de ultVOer-ngVan ha∂r be剛・ De dage申kse

Ield一ng is in handen van Mari∂ Wassink, OP「ichtste「 van de Stichting.

旦錐tuur oer 31 december 202Q

Aanvang benoemjngstermiJn Einde benoemlngStermlJn

’Dhr.A.C. Barske

i Ol-01-之016

Sec「eta「-S　　　　　1 12-03-2019

. Tweede termi」n

与

31-12-20231

12-03-2023
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VNG. De onderzoeksaanv「aag v∂n het lectoraat va= de CHE die in samenspra∂k met het Co=ectief lS OntSt∂∂n

lS heiaas doo「 ZonMW ∂fgewezen・ De vraagste冊gen wa「en ′wat zljn de we「kzame best∂nddelen v∂n de

而ormeIe steun die de betrokken initiatieven bieden en ′hoe werkt informeie steun en fo「me-e zorg samen′.

1n het voorjaar verzorgde SteunouderNしSamen met EcorYS een (d-gita-e) presentat-e binnen de werkgroep

」eugdhulp in gezinsvormen. Ti」dens de p「ese=tatie werden de bevindingen gedeeld n.a.∨. het onde「zoek dat

Ecorys in s∂menWerkmg met SteunouderNしuitvoerde n∂ar de randvoorwaarden voor een effectieve

S∂menWerking tussen informeIe steun en formele zorg.

1∩ 2021 zoeken we verder naar pIatformswaa「we (hetbelang van〉而ormele steun onder de aandacht

kunnen brengen.

Indic∂tieve effecten van Steunouder

Begin 2O20verscheen ons boekJe ¶en verhalen met lmpact′ waarin de verhalen, die met de

effectencalculato「 zijn opgehaald′ tOt leesbare verha-en z”n verwe「kt en zijn voorzien van lndic∂tleS Van

P「iJZen・ Het boekje is breed verspre-d. De reacties z"n pos-tlef. Med-O 2020 zりn We geStart met een

impactmetlng. Deze r-Cht zich op de 'mPaCt die de werkwリZeSteunouder heeft op het klnd en het gezln

gezlen V∂nuit de beIeving van vra∂g- en SteunOuders.

Or8∩嘩

SteunouderNしkreeg 'n 2020 opnieuw de kans om met 22 ∂ndere sociaal ondememers door te gaan met het

grOeiPrOgramma van het Oranje Fonds. Het groeiprogramm∂ 「Onden we周2021 af.

Netwerkverste「king

Dankzij de financ蘭e steun van het Kansfonds kon Steunoude「NL一∩ 2020 het in 2017 gestarte proJeCt ′Meer

kracht door netwerkco∂Ching voor ouders′ afronden. Dlt PrOject ger-Cht op de verbred‘ng Van de we「kwiJZe

Steunouder met netwe「kve「sterking hebben we s∂men met Steunouder Zwo。e en Mante-zorgNしuitgevoe「d

We hebben de beproefde methodiek ′′N∂tuUr時een netwerkcoach′′ doorontw'kkeld voor het gebruik b。

Steunouder. Dit heeft geresultee「d in diverse materialen die訓ema∂l ge「lCht zIjn op het ontmoeten van

elkaa「 op Iocatie. Dit m∂akte dat hetgebruik ln 2020 niette realiseren w∂S VanWege Covld-19. De ambltIe Om

in 2021 een digitaleve「sIe te OntWikkelen.

P 「〇時
in 2018 is een voo「onderzoek gedaan na∂rde opt-e Om Steunoude「 ook ln te Zetten VOO「 het ont!asten van

Pleegouders. Deze or-entatie heeft geresu-teerd ln een aanVraag Van T「-aS 」eugdzorg b。 het programma

Vri」W帖ge inzet jn het Gezinvan het Oranje Fonds. Deze a∂∩Vra∂g lS gehono「eerd. 1n 202O z岬de ee「ste

StaPPen geZet Om na te gaan hoe deze vorm goed en verantwoord u-tgeVOerd kan worde印n aanVU帖g op de

WerkwijzeSteunouderen weIkegemeenten w用en meedoen met de p-Iot. Bovendien z。n de eerste matches

tOt Stand gekomen tussen steunoude「s en kinderen die bi」 Pleegouders wonen・ T「一∂S 」eugdzorg we「kt hIe「In

nauw Samen met SteunouderNL.

直o「mele opvoedsteun aan vluchte-1∩館eZ冊e農

In 2017 is een werkgroep opgericht v∂nU-t」SO′ eXPertisecentrum voor」eugd′ Samen-ev)ng en Ontwikkel'ng.

Aan dezewerkgroep n∂m OOk SteunouderNLdee上De werkgroep heeft een eerste ∂∂nZet gedaan voor een

handreiking en heeftreen draalboek gemaakt voor een themab。eenkomst voo「 coord一natOren dle Vr申Ilge「S

begeIeiden dIe te maken hebben met v-uchtelmggezlnnen.
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Balans per 31 december 2020

ACTIVA

Materi6le Vaste Activa

Invent∂「iS

Vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen

Overige activa (liquide middelen)

PASSIVA

Stichtingsve「mogen

>e「mogen

KORTしOPENDE SCHULDEN

Overige Schulden en

OVerlopende passiv∂

31-12-之020

10.与80

4.216

塑造

1与.049

聖堂

31・12-2019

2之.672

益虫堕
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TOELICHTING恥OP BALANS PER 31 D〔CEMBER 2020

AC丁IVA

l

ACTlVA totaal

16○○

PASSIVA totaal

Overige vorderingen

Debjteu「en

O「an」efonds

lO% N丁O 4.与○○

Co「On∂ Steun 2020　　　　　　5.000

Overjge activa (Iiquide middeIen)

Nし与9 1NGB OOO6 2981 38

冊G sp∂∂rrekenmg

lNG K∂Sreken…g

丁otaaI

Vermogen

St′Cht-ngSVermOgen

Saldo b∂ten I∂Sten boekJ∂ar

S±huIden en overiopende oa埜哩

C「ed圧euren

Accountant

AdminlStr∂tiekosten

BestemmingS「eS. O予∂∩)e Groel

Bestemmingsres. OranJe Oude「s

Bestemmingsres. Kansfonds

BestemmlngSreS. W Sch「ikker

Bestemmmgs「es. K-nde「postzegels

Bankkosten

丁ota∂i

11

31-12-2020

土牛・ 7蟹

31-12-2020

土壁ヱ壁

3l・12・之019

0

4与00

亡二田

益重要

6.363

-3 868

案二二三田

812

与00

0

719

9.802

0

136

10、690

0

13

亡二重∃

埜圭堅
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W冊am Sch「ikker Groep

W冊am Schrlkker Groep kosten

KinderpostaegeIs Project -steu∩ouder'

Projectkosten ’steunouder’

Eigen bijdrage aan pro」eCt

13

totaal v∂n ProIeCtkostqu

Pub=clteItSkosten

Ontwerp Flye「s′ Bronchures, S」ablonen

Representatiekosten

DiVerSe PubIiclteit

K∂nt○○「kosten

D「ukwe「k

Automatisering iCT

Kantoorbenodlgdheden

Po「tI

Abo…ementen & vakllteratUUr

Q「且a用Satiekos長里

0ntwlkke両g t「a刑ngen

Kantinekosten

Verg∂derkosten/bりeenkomsten

Dive「se mate「i∂ien

A厄emene kost書写旦

Auteurskosten

Bestuu「skosten

Adm面st「atIekosten

Rejskosten aIgemeen

Ove「ige ∂(gemeen

31-12-2020

「二二二∃

与.193

与00

31-1之-2019

亡二二二回
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Specificatie Oranjefonds

Bestemm…gS「eSe「Ve

Toekennlng

tot∂ai tbv之020

U圧gaVen

UltgaVen grOte「 d∂n tOekenning

VerSCh-1 tiv BestemmingS「eSe「Ve

Van tOekenning in 2020

deel tbv2021

3/12暮ら0〇〇〇

両gaven (n 2020

groter dan toeke=∩一ng

Said○ ○ntv 2020 tbv 2021

BestemmlngS「eSerVe Or∂nje Fonds 2021

用t 2019

0ntV 2020

te ontv之021

2020

2021

ー63 1与6
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Specificatie O「anje Fonds 'project Ouders voor oude,S.

Toekenning　　　　　　　　2O20

Uはgaven　　　　　　　　　2020

BestemmlngSreSerVe　　　　2021

Specificatie KinderpostzegeIs Project 'steunouder刷et Coronavius,

丁oekenn周g　　　　　　　　2020

UItgaVen　　　　　　　　　之020

∪一tgaVen grOte「 dan　　　　2020

〔oekenn活g

Overeengekomen

eIgen bi」d「∂ge

OVerSCh「りding

柄St-Chting
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GRONDSしAGEN VOOR DE STAAT VAN BATEN EN LAST〔N

AIgemeen

Baten en lasten worden toege「ekend aan de periode waa「op deze betrekklng hebben.

Onder b∂ten WOrden verstaan de opbrengsten van de jn het verslagj∂a「geleverde productIeS en PUbllCa(IeS en

OVe「ige ∂Ctivitelten′ alsmede ontvangen subsidleS, SPOnSOrgeIden, donaties en inkomsten ult COnt「∂Cten

De lasten worden bepaald op historische b∂SIS en tOegerekend aan het ve「slag」∂∂r Wa∂rOP Z。 betrekkln8

hebben.

A庫hr画ngen

De afschrI」Vlng OP VaSte aCtiva wordt berekend op basis v∂n de verk「i」gingp「-js. Afsch「。Vlngen V一nden pIaats

VOlgens de冊eaire methode op basisvan de geschatte economlSChe levensduu「

F/nonciee/ re5U/toot

De rentebaten en -Iasten bet「effen de van de「den ontvangen, reSPeCt-eVelljk ∂an de「den betaalde lntereSt

Be【oningen bestuu「ders

Aan best=u「ders werden gee= beIon‘ngen Ve「Strekt gedurende 2020

Onder(ekening

Gouda, M∂a「t 2021

OV各RIGとGEGと∨〔NS

R∈SUしTAATVERDELING

Ove「eenkomst-g het voorstei van het bestuur lS het negat-eVe reSuit∂at 2020 ad

C 2747′= Ontt「Okken aan hetVermogen
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GRONDSしAGEN VOOR DE STAAT VAN BATEN ENしASTEN

AIgeme釦

Baten en lasten wo「den toegerekend aan de perlOde waa「op deze betrekkttghebben

8aten

Onder baten worden verstaan de opbrengsten van de !n het versねgJaa「 geleverde proc!uctres en pub座席s en

Overlge aCt両e~ten, alsmede 。ntVangen Subs!d~eS,叩OnSO「geIden, donat鷹en mkomster両con廿a〔terl

」a;(en

De twen wo「den bepaalcI op hrstorlSChe basはen tOegerekenc! a∂n het ve「s-ag」aar打aa「OP Zl) betre掴g

hebben

A万chrl/VIngen

De ∂fsch申ng OP VaSte aCtiva wordt be「ekend op bas~S Van de verkr鳴lngPrりS Afschr甲ngen V)nder「油as

¥′。)gens d紺ne∂汀e methode op basrs v∂n de geschal員e e⊂OnOmrsChe )evenscjuu「

F/IlOr?⊂/eg/ re5U!too!

Oe rentebaten en -Ias(en bet「effen de van derde'l OntVangen, reSPeCtle>e叫aan derden betaalde ,rte.eSt

Be(on活gen bestuu「de「s

A∂n bestuu「ders we「den geen belon一ngen Ve「Strekt gedu「ende 2020

0nde「teken出雲


