Anbi voorwaarden1
1. Stichting Steunouder Nederland (afgekort SteunouderNL)
2. KvK nummer: 5627 2154
3. Fiscaal nummer (RSIN): 852051189
4. Postadres: Lindelaan 12, 2803 SJ Gouda, tel. 06 1807 2623
5. Doelstelling Stichting Steunouder Nederland:
SteunouderNL wil de werkwijze Steunouder breed verspreiden door gemeenten en
uitvoeringsorganisaties enthousiast te maken de werkwijze te omarmen en te gaan uitvoeren.
SteunouderNL gaat de samenwerking aan met (welzijns- en dienstverlenende) organisaties die binnen die
gemeenten actief zijn. We steunen deze organisaties waar mogelijk met onze kennis en expertise met oog
voor de lokale en regionale diversiteit.
We organiseren voor de steunoudercoördinatoren ontmoetingen en bieden daarmee een platform om
kennis en ervaring uit te wisselen. We bewaken de kwaliteit van uitvoering en ontwikkelen de werkwijze
Steunouder door, wanneer wij daartoe mede gevoed door de steunoudercoördinatoren, behoefte
signaleren.
6. Functies van de bestuurders
•
•
•
•
•
•

Anton Barske, voorzitter
Henk de Jong, penningmeester
Maura Timmer, secretaris
Simone Loonstra, bestuurslid
Karin Hoeijmakers, bestuurslid
Mathijs Euwema, bestuurslid

7. De stichting heeft een ervaren bestuur dat zich vrijwillig inzet. Het bestuur ontvangt een vergoeding
voor de reiskosten die gemaakt worden t.b.v. de bestuursoverleggen dan wel andere reiskosten die
gemaakt worden in verband met hun inzet voor de stichting.
8. De jaarrekening staat op de website en omvat een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in
het desbetreffende jaar.
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Vastgesteld op 22-09-2020

Stichting Steunouder Nederland
ü Dient met nagenoeg het geheel van al haar activiteiten het algemeen belang gericht op het
bewerkstelligen dat kinderen en ouders in kwetsbare situaties vrijwillige ondersteuning kunnen
krijgen van steunouders, waardoor de ouders zelf de regie kunnen blijven voeren over de
opvoeding van hun kind(eren) en wordt voorkomen dat (later) meer of zwaardere zorg en/of
ondersteuning nodig is en/of het kind/kinderen (tijdelijk) uit het gezin geplaatst moet(en)
worden (Statuten Artikel 2, lid 1).
ü Voldoet aan de 90%-eis. De inkomsten worden nagenoeg geheel besteed activiteiten om de
doelstelling te verwezenlijken: de werkwijze Steunouder zo breed mogelijk verspreiden door
Nederland en de voorwaarden realiseren die daarvoor nodig zijn.
ü Heeft geen winstoogmerk. De inkomsten worden besteed aan activiteiten die het algemeen
belang dienen.
ü Heeft bestuursleden en opdrachtnemers, die voldoen aan de integriteitseisen.
ü Heeft het beheer en de besteding van het vermogen van de stichting vastgelegd in de statuten
van de stichting.
ü Heeft een eigen vermogen dat zich beperkt tot een continuïteitsreserve die voor de continuering
van de bedrijfsvoering bij tijdelijke terugval in de omzet en geplande bedrijfsbeëindiging.
De bestuursleden ontvangen een vergoeding van de reiskosten die gemaakt worden t.b.v.
bestuursoverleggen en t.b.v. andere activiteiten die zij maken in verband met de stichting. Deze bepaling
is opgenomen in de statuten (Statuten Artikel 5, lid 3).
De koers voor het nieuwe jaar is opgenomen in de jaarrekening. De jaarrekening omvat tevens een
samenvatting van de activiteiten.
De verhouding tussen de beheerkosten en de bestedingen is opgenomen in de begroting die in het 4e
kwartaal van het jaar wordt vastgesteld.
Geld dat overblijft na opheffing van de stichting en eventueel batig saldo van de ontbonden stichting
wordt voor een door het bestuur te bepalen doel bestemd dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met
het doel van de stichting. Het bestuur zal zich er bij de selectie van het doel van het eventueel batig saldo
van verzekeren dat met deze selectie het algemeen belang wordt gediend (Statuten, Artikel 12, lid 5).
De reiskostenvergoedingen van de bestuursleden staan vermeld in de jaarrekening. Er is geen sprake van
vacatiegelden. De beheerkosten van de stichting en de bestedingen zijn eveneens zichtbaar in de
jaarrekening alsmede de aard en de omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling.
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