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Geacht bestu∪r,

Wij hebben de 」aarrekening 2020 van Stichting Steunoude「 Neder‑and opgesteld.

De b∂Ians per 31 december 2020′ de staat van baten en一∂Sten en de toe剛lng We屈e tezamen de
j∂∂rrekening 2O2O vo「men, Zjjn in di白∂PPO「t OPgenOmen.

De verantwoo「deIijkheid voor de jujsthejd en voI‑edigheid van die gegevens en de hle「OP gebaseerde
jaarrekening be「usten bij het bestuur van de Stichting.
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AしGEMENE GiGEVENS

Djt jaarversIag bevat de gegevens van de Stichting Steunouder Nede「I∂nd,

Statutairgevestigd te Gouda.

Samenste冊g en zittingsduurvan het best…r ( blz 5 en 6 ) zijn in het

bestuursversIag opgenomen
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VERSしAG VAN HET BESTUUR Het betreft hier het 7e boekjaa「 van de StICht‑ng Steunoude「 Nederi∂nd.

ingevoIge a「tikeI lO v∂n de Statuten b「engt het Bestuur hierbij ve「s‑ag uit over het boek」aar 2020. DIt VerSI∂g

bev∂t teVenS de balans per 31 december 2020′ de staat van baten e両sten over 2020 en de toe

chtlng

旦哩臆nC蘭e而o「哩
In het verslagjaar heeft de Stichting ee…egatief resultaat geboekt van C 2747,=. De reserves v∂n de
Stichting worden door dit negat‑eVe reSUltaat 2与3′= neg∂tiefwat voor de cont刑te't Van de St‑Cht‑ng geen

enkeIe bed「eiging vormt.

Steunouder, een VOrm Van informe‑e zQ哩
Steunoude「s ziJn get「ainde vrijw冊gers die met een zekere regeImaat een gastvrij thuis bjeden aan een kind
Van Ouders in een kwetsba「e situatie. Het gaatom ouders die onvoIdoende op hun eigen netwerk kumen
terugvallen. De stounouder biedt het kind een aanvullend ′・thuis・′ en ontlast da∂rmee de ouder van wje

d∂a「door de draagkracht wordt verg「oot.

S±eunouder Nederla可
Steunoude「 Nederland (SteunouderNし) is ee…etWerkorganisatie die zich inzet voor voIdoende sociaIe steun

VOOr kinderen en ouders. D‑t bereiken we door het opzetten van de werkwりZe Steunouder bInnen het socl∂al

domeln Van ZOVeei moge申k gemeenten・ We gaan daa「bij de samenwe「k一ng ∂an met gemeenten of
Welz恒Organisaties dje binnen die gemeenten ∂Ct‑ef zir. Elke dee一nemende organlSatie heeft een of meer

SteunOuderco6「d一natOren両enst′ die we lande白jk ondersteunen b時voer一ng Van de werkw。Ze
Steunouder

Ons doe。s om de werkwijzete impiementeren in het lokaa‑ sociaai domein en door het

PreVentief bieden van sociale steun zwaardere (pleeg)zo「g te voo「komen.

De co6「dinatoren zijn verantwoordelijk voor de totstandkoming en de begeIeidlng Van de matches tussen

SteunOuders′ kinde「en en vraagouders. Het landelりk Steunoude両tform b‑edt hen de mogehJkheld om
kennis en e「varing uitte wisselen. SteunouderNしbewaakt de kwalite‑tVa= de ultVOering en Stut en SteUnt de

UltVOerlngSOrganisat'eS met Pr言mpactonderzoek′ doorontwikke‑1ng e= het l∂ndeliJk op de kaart zetten van

het beIang van informele steun.

Het bestuu「 zet zjch afhanke。Jk van de vraagstukken zowel actIef betrokken ‑n a's op e…ge afstand van de
UltVOe自白g. Het bestuur we「kt samen met opdrachtnemers voor de u‑tVOe「lng Van haar belèd De dage一月kse
Ieiding is in handen van M∂「ia Wassink′ OPrjchtster v∂n de Stichting.

旦笠tuur oe「 31 decembe「 2Q麹
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Bestuursaanrelegenhe垣n
Gedurende het ve「slagjaar zijn e「 geen mutaties geweest inzake de samenste冊g van het bestuur. Er vonden
5 bestuu「svergaderingen pIaats.

Opdrachtnemers
Maria Wassinkvormtsamen met」anneke van Bocke‑ en Geriekevan T冊et cent「aIe team. Voor de
Ondersteuning bij de opstart van nieuwe gemeenten zijn we帥j met de ervaren steunoudercoordlnatOren in
het land die h… eXPertise graag inzetten voor SteunouderNし.

田圃的畷田圃腫50田嚢的50囲50旺暇劃50
Het aant∂I gemeente=′ Waa両per l januari 2O21 Steunouder wordt u‑tgeVOerd, is 23. Vanwege Covld19
konden we elkaar nietop IocatIe OntmOeten. Sinds ma∂rt OntmOeten we e‑kaar een keer per4 ‑6 weken
digitaal voo「 de uitwisselingvan kennis en ervaring. Deze nieuwe vom beva‑t de「mategoed dat we op deze
VOet Ve「der gaan: P「ettig om eIkaar te §Preken′ geen reistijd′ inspirerend en energie genererend.

PubIic Relat亘匹
We zijn op dive「se wjjzen actiefgeweest om mee「 bekendheid te genere「en・ Via onze website, nieuwsbrief,
OP SOCial media en linked・in waar in 202O ook een bedrijfspagjna van SteunouderNしiS geIanceerd. Da∂rnaaSt

Organjsee「den we dankzij een bijdrage van het O「anje Fonds een pub=ekscampagne gericht op het werven
Van SteunOUde「s voor de matches en steunoude「s voo「 matches online

Prijkten bo「den met een affiche in de abri

Binnen de deelnemende gemeenten

s.帥2O20 org∂niseerden we een webinar ge「刷op het

VerSt「ekken va= informatie over Steunoude「 en info「me e steun jn het a‑gemeen.

SJamenWerkinE met W冊m Schrikke「 Gezinsvormen時坦
In 2020 heeft de WSG in samenspraak met Steunoude「Nしeen aanv「a∂g ‑nged'end b‑j Stichting
KinderpostzegeIs Nederland. De aanvra∂g is ger‑Cht op het benutten van e‑kaars kennlS en deskundighe‑d om

eengOede brug kunnen sIaan tussen de 'nforme‑esteun die Steunouder b‑edt en deformele zorg d‑e WSG
biedt. De ∂anVraag is eind 2020 toegekend.一n 2021 starten p「oeftuine…n 2 gemeenten.

蘭画離間欄間開脚聞聞旺日面霞聞
in 2019 hebben we met samen op‑open′ Buurtgezinnen Nしen Stichting Mee‑eefgezin de krachten gebundeld
in het

Collectief而o「mele steun aan kind en gezin, HetCollectiefdee‑t kennis en ervaring en be…t POdra om

Info「melesteun beterop de kaarttezetten en 'n bee‑dte brengen. Het Co‑lect'efheeft n.∂.∨. de motIe Kuiken

COntaCt met VWS en maakt geb「u‑k van diensten van het onderste…ing§team ・zorg voor de 」eugd′ van de

2 Tweede termijn

3 Tweede termijn
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VNG. De onderzoeksaanv「∂ag Van het lecto「aat van de CHE die in samenspra∂k met het Co=ectief is ontstaan

is heIaas door ZonMW afgewezen. De vraagste帖gen waren ′wat zijn de werkzame bestanddeien van de
而ormeie steun die de betrokken initiatieven bieden en ′hoe werkt而orme‑e steun en forme‑e zorg s∂men′,

in het voorja∂「 VerZOrgde Steunoude「NL samen met Ecorys een (djgita‑e) presentatie b両en de werkgroep

」eugdhu恒in gezinsvormen・ Tijdens de presentatie werden de bev刷ngen gedeeid n.a.∨. het onderzoek d∂t
Ecorys in samenwe「king met SteunouderNL uitvoerde naar de 「andvoorwaarden voor een effectieve
SamenWerking tussen info「mele steun en formeIe zo「g.

1n 2021 zoeken we verder naar pIatforms waa「 we (het be‑ang van) informeIe steun onder de aandacht

kunnen b「engen.

1ndicatieve effecten v∂n Steunou垣
Begin 2020 verscheen ons boekje Tien verhaien met lmpact′ waa「in de verhalen, die met de
effectencalculato「 zijn opgehaaId・ tOt leesbare verha‑en zijn verwerkt en zUn voorzjen van刷c∂tie; Van
P「ijzen. Het boekje is breed ve「spreid. De reactjes zijn positlef. Medjo 2020 z‑jn we ge§t∂rt met een

jmpactmeting. Deze rjcht zich op de impact die dewerkwijzeSteunouder heeft op het kind en hetgezin
gezien vanuit de beIeving van vraag・ en SteUnOUders.

O「∂n臆ie戸(中産
Steunoude「NL kreeg in 2020 opnieuw de kans om met 22 ∂ndere sociaa‑ onderneme「s doorte gaan met het

g「Oeiprogr∂mma van het O「anje Fonds. Het groeiprogramma 「onden we in 2021 af.

Netwe「kverster垣室
Dankzij de financiele steunvan het Kansfonds kon Ste…OuderNしin 2O20 het in 2017 gest∂「te PrOject ・Meer
k「acht door netwerkcoaching voor ouders′ ∂fronden. Dlt PrO」eCt gericht op de verbreding Van de werkwI」Ze

Steunoude「 met netwerkversterking hebben we samen met steunouder Zwo‑le e= Mante‑zo「gNしu‑tgeVOe「d
We hebben de beproefde methodiek ・′Natuurli」k′ een netWerkcoach′′ doorontw‑kkeId voor het gebru'k bり
Steunouder. Dit heeft ge「esuItee「d in dive「se mate「iaIen die訓emaaI ge「icht zijn op het ontmoeten van

eIkaarop Iocatie. Dit maakte dat hetgebruik in 202O niette rea"seren was vanwege covid‑19, De ∂mbitie om
in 2021 een digitale ve「sie te ontwikkeIen.

♀坦iect

Steunvoo「pIee的ude亡

In 2018 jseen vooronde「zoekgedaa…∂arde optle Om Steunouderook inte zetten voo「 het ontIasten van
Pleegouders. Deze orl緬atie heeft ge「esulteerd in een aanv「∂ag V∂n Trias 」eugdzo「g bIj het programma

V時IIige inzet in het Gezinvan hetOranje Fondsi Deze aanvraag isgehono「eerd. ln 2020 zI」n de eerste

StaPPen geZet Om na tegaan hoe dezevo「mgoed en verantwoord uitgevoe「d kan wo「den in aanvu帖ngop de
Werkwijze Steunouder en weIke gemeenten w用en meedoen met de pitot. Bovend‑en Zijn de eerste m∂tChes
tOt Stand gekomen tussen steunoude「s en kinderen d‑e b川eegouders wonen

TrlaS 」eugdzorg we「kt hIerln

nauW Samen met Steunoude「Nし.

上垣errnele oDVOedsteun aan vluchte ineee亜鉛
In 2017 js een werkgroep opger'⊂ht vanujt 」SO′ eXPertlSeCentrum voo「 」eugd′ Samenlevlng en Ontwlkkeling'

Aan deze werkgroep nam ook SteunouderNL dee上De werkgroep heeft een eerste aa=Zet gedaan voo「 een
hand「eik‑ng en heeft een draaiboek gemaakt voor een themab。eenkomst voor coordInatOren dle Vrijw帖ge「s

begeleiden die te maken hebben met vluchte"nggezinnen.

7
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In 2018 heeft de werkgroep onde「 Iejding van het Neder‑ands 」eugdinstituut de materlalen doorontwikkeld
OP basis van de feedback van co6rdinatoren en op basis van nieuwe inzichten. Tevens heeft Pharos een e一

IearningmoduIe gemaakt voo「 iedereen die zich w出erdiepen in het onderwerp ′informele opvoedsteun aan
VluchteIinggeZimen′・ De eindresl直∂ten kwamen apri‑ 2020 bes⊂hikbaar: de handreiking vIa de websites van
de diverse organis∂ties′ de themabijeenkomst vja het Nede「lands 」eugdinstituut e= de e・一earningmoduIe vla

WWW.Pharos.∩上
SteunouderNL nam deeI aan de werkg「oep same= met Pharos′ Homestart Neder‑and, ∨一uchte‑ingenwerk, Spel
aan huis en Moede「s Info「meren Moeders. SteunouderNしheeft een aantal onderdelen van de training

OPgenOmen in de training voo「 aspirant‑SteunOUders.

Uitbreiding met gemeenten
ln 202O is Steunouder uitgebreid naar Noo「doostpolder′ Amhem, Beuninge= en Delfzij‑ gestart, Welzijn
Putten heeft besIoten om Steunouder te stoppen・ Hela∂S dienden zich noch vrjjw帖gers noch vragen ∂an. Een

anaiyse van de situatie door de uitvoe「ingso「ganisatie maakt d=ide。jk dat het moe岬IS Om geZ血en te
bereiken voo「dat problematiek verergert.

ln 2021 hopen we dat de taIrjjk lopende contacte= ieiden tot s∂menWerking met meer gemeenten en
WeIzijnsorganjsaties zodat Steunouder voor meer gezimen in het Iand beschikbaa「 komt. Verdere g「oei,

betere bekendheid en samenwerking met de fomeIe zorg zijn de speerpunten voor het nieuwe jaar.

Ons uItieme doe。s en blijft dat meer kinderen en oude「s kunnen profite「en van de inzet van steunoude「s en

dat onze werkwijze ingebed is in het Iokaal sociaal dome面We zetten deze koers voort in 2O20.

Gouda, 24 maa「t 2021
Namens het bestuur de heer H. A. de」ong′ Penningmeester′ en meVrOuW M'A工Timmer, SeCretari§.
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Baians per 31 december 202O
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TO恥CHTINGEN OP BALANS P駅31 DECEMB駅2020
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TOEしICHTINGEN OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
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31‑12‑2020

3l・12・2019

W冊am Schrlkker Groep
W冊am Schrikker Groep kosten
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Financiele baten/Iasten
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Saldo baten & lasten
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§pecificatie Oranjefonds
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Spec航atie Oranje Fonds 'project Ouders voor ouder§一
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TOELICHTiNG OP DE BAしANS, DE STAAT VAN BATEN ENしASTEN

Aigemeen

De stichting heeft ten doeI te bewe「kste用gen d∂t kinde「en en ouders in kwetsba「e situatIeS V「'JW冊ge
Onde「steuning kunnen krijgen van steunouders′ Wa∂rtOe de oude「s ze‑fde regie kunnen bIijven voe「en over de

OPVOeding van hun kinderen en wordt voo「komen dat (later) mee「 of zwaarde「e zorg en/ of ondersteuning
nodig is en / of het klnd/kinderen 〈tiJdeIijk恒t het gezin geplaatst moet(en) wo「den.

De stichting is doo「 Maria Wassink opgericht per 8 oktober 2O12. Het eerste vers一∂g」aar betreft kalende「」∂∂r

2014.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTEししiNG VAN DE」AARREKENiNG

Overeenstemmingverklaring
De jaa「rekening is opgesteId in ove「eenstemmjng met de bepa冊gen zoa‑s opgenomen in TIte1 9 Boek 2 BW,

Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.
AIgemene grondslagen
Tenzi」 anders vermeld z"n activa en passiva opgenomen tegen nomlnale wa∂rde. B∂ten en l∂Sten WOrden
tOegerekend aan het boekjaar waarjn deze zijn ge「eaI‑See「d, reSPeCtleVe時WOrden geconstateerd.

G「ondslagen voor de waarde「ing van activa en passiva

Materiele vaste activa
De materieie vaste activa wo「den gewaa「dee「d op verk「ijglngPrijs, Verminderd met de cum両tjeve

afschr画ngen en刷en van toepassjng met bijzondere waardeve…nderingen・ De ∂fschr画ngen wo「den
gebasee「d op de geschatte economjsche levensduur en worden berekend op b∂Sis van een v∂St Pe「Cent∂ge
Van de verkrijgingprijs′ 「ekening houdend met een eventue‑e res‑duwa∂rde. Er wordt afgeschreven van∂f het

moment van ingeb「uiknemIng.

Vorderingen
De vorderingen zljn gewaardeerd tegen nomina‑e waa「de′ Onde「 ∂ftrek van een voorzlening voor

Oninbaarheid. De voo「ziening voor oninbaarheid wordt bepaa‑d op basis van刷viduele waarder

uitstaande vorderjngen.

しanglopende schuiden
De langlopende schulden worde= geWaa「dee「d op de nominale waarde.

KortIopende schulden
De ko「tiopende sc回den wo「den gewaardeerd op de nominaie waa「de.

【圏
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圏園囚圃
GRONDSしAGEN VOOR DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode wa∂「OP deze bet「ekking hebben.

Onder baten worden ve「staan de opb「engsten van de in het verslagjaar geleverde producties en publicatleS en
OVerige ∂Ctiviteiten′ alsmede ontvange= Subsid‑eS, SPOnSOrgeIden. donaties en inkomsten uit COntraCten.

De iasten worden bepaaId op hjstorische basis en toege「ekend ∂∂n het ve「slagja∂「 Wa∂rOP ZU bet「ekklng

hebben.

A〆Chr所v/ngen
De ∂f§Chr時ng op vaste activa wo「dt berekend op basis van de verkrijgingp「ijs. AfschrjJVlngen V‑nden pIaats

VOIgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

Finonc/eeI resu/toot
De rentebaten en ‑lasten betreffen de van de「den ontvangen, reSPeCtievel‑jk ∂an derden betaaIde lntereSt.

BeIoningen bestuurders

A∂n bestuurders we「den gee= beloningen verstrekt gedurende 2020

Ondertekening

Gouda, M∂a「t 2021
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RESUしTAATVERDEしING

Ove「eenkomstig het voo「stel van het bestuur is het negatieve resultaat 2O20 ad.

C2747′= Ontt「Okke= ∂an hetVermogen・
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GRONDらしAGEN VOOR DE S丁AAT VAN 8ATEN ENしASTEN
Algemee∩
Baten en l∂Sten W。「den toege‑ekend aan de perl。de ¥

ノaa「OP deze betrek畑「g hebben

8eten
Onder baten worden verstaar

de opb「engsten van cle !n het ve予Slagjaar geleverde p「oduct'eS en Pub

ca席en

OVe「lge aCtlVIteiten′ ∂lsmede ontv∂ngen SUbs‑d鷹, SPOnSOrgeId綱, donatleS e旧nkomsten頂contracterl

」as!en

De !asten worden bepaai。 o histo「)SChe bas'S en tOegerekend a∂n het ve「s agJaar ¥寝arOP Z巾etre気高「

g

hebben

Aj5Chrル′ngen
De afsch中Ing OP VaSte ∂Ct'Va l▲JO「dt be「ekend op bas S Van de verkrりg ngP叫AfschrリVlngen

/両en p転s

VOigens de而ealre methode op basIS V∂n degeschatte ec。11OmlSChe levenscjuu「

FInOnC/eビ/ re5U/!o口ぐ

De 「entebaten en ‑lasten betreffen de van 。erde‑1 OntVangen, reSPeCtleVe申∂an derden betaalde ,.,te,eSt

Belo証ngen bestu∪rde「s

A8n bestuurders werden geen belon)ngen VerStrekt gedし;「enCie 2O20

0nde「teken ng

