VERSLAG ACTIVITEITEN VAN HET SOD EN FIE
VAN DER HOOP FONDS

2018

SOD Fonds & Fie van der Hoop Fonds steunen de ontwikkeling van preventie- en
hulpprogramma’s dicht bij huis voor kinderen en ouders in problematische
opvoedingssituaties.
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VERSLAG ACTIVITEITEN VAN HET SOD EN FIE VAN DER HOOP FONDS 2017
Doelstelling
SOD Fonds & Fie van der Hoop Fonds steunen de ontwikkeling van preventie- en
hulpprogramma’s dicht bij huis voor kinderen en ouders in problematische
opvoedingssituaties.
Bestuur
In 2018 is het bestuur viermaal in vergadering bijeen geweest.
Naast de aanvragen zijn de volgende onderwerpen besproken:
• Verslag activiteiten van beide fondsen 2017
• Rooster van aftreden
• Rapportages vermogen bij Alex
• Jaarrekeningen SOD/Fie van der Hoop Fonds 2017
• Conferentie november 2018
• Bestuurssamenstelling nieuw leden bestuur 2018 en afscheid twee bestuursleden
• Evaluatie samenwerking M& partners en accountant
Conferentie en afscheid voorzitter en secretaris.
Op woensdag 22 november 2018 vond in Rotterdam bij Inholland de conferentie “Gevolgen
van de transities in de zorg voor jeugd” plaats. Een groot aantal leerlingen en genodigden
hebben van de uitnodiging gemaakt om aanwezig te zijn. Er waren workshops met als
thema: Ik zal je mores leren! Door Els Backx en Pim van Rooij, Cliëntgericht werken: dat
doen we toch al? Door Lut leijs en Jeffrrey de Laaf, samenwerking formele in informele zorg,
hoe doe je dat (goed)? Door Sandra Hollander en Ben ik in beeld? Kinderen in de
maatschappelijke opvang door Netty Jongepier en Luci Torregrosa en waren er verhalen van
ervaringsdeskundige jongeren. De middag werd afgesloten met een borrel & ontmoeting.
Hieronder een aantal quotes van studenten:
1. Great things never came from comfortzones. Met het organiseren van het congres
zijn we aan de slag gegaan met een activiteit waar we niet voor worden opgeleid.
Zonder kennis hebben we het voor elkaar gekregen om een geweldige, leerzame en
inspirerende dag te organiseren met een mooi resultaat. Bedankt voor deze
mogelijkheid!
2. Het was een duik in het diepe! Een hele uitdaging, wat een ontzettend, leuke ervaring
werd.
3. Door deze activiteit heb ik geleerd hoe belangrijk goede communicatie en
samenwerking is als je met elkaar iets neer wilt zetten.
In 2018 heeft het bestuur, tijdens een gezamenlijk dinertje, afscheid genomen van de
secretaris, de heer W. Bax en de voorzitter, de heer F. van den Brûle. Beide heren hebben
een lange staat van dienst in beide besturen en hebben het samengaan van de besturen
SOD en Fie van der Hoopfonds nog meegemaakt. Een groot woord van dank voor beide
heren voor hun inzet, betrokkenheid en ter zake kundigheid op het gebied van jeugd en
gezin. Beide heren hebben nog gewerkt voor de toenmalige Bodaert Stichtingen.

2

Samenstelling bestuur van beide fondsen 2018
Op 31 december 2018 was het bestuur als volgt samengesteld:
Mevrouw Y. van der Leer, penningmeester, in functie 21-05-2012
Mevrouw K. Kleine, lid, in functie 01-12-2010
Mevrouw C.A.P.G. van der Zon, secretaris, in functie 21-01-2012
De heer J. van der Schilt, voorzitter, in functie 07-09-2017
De heer D. van den Brink, lid, in functie 23-05-2018
Mevrouw B. Talstra, lid, in functie 05-09-2018
Aanvragen
In 2018 zijn 35 aanvragen, via de website of per post bij het secretariaat, binnengekomen.
Waarvan, na overleg met de secretaris, 28 aanvragen direct zijn afgewezen. Verder hebben
23 organisaties via de telefoon informatie opgevraagd over de criteria en de hoogte van het
maximaal toe te kennen bedrag. In 2015, 2016 en 2017 is aan een aantal projecten een
financiële bijdrage toegekend waarvan de afronding medio 2018 afliep of nog doorloopt in
2019.
Afgeronde projecten:
2014/033: Bascule Amsterdam – PCIT Home, gerandomiseerd onderzoek naar de effecten
van Parent-Child Interaction Therapy bij gezinnen thuis. (i.s.m.Kinderpostzegels) bijdrage
van € 5.000,--. Het project is in 2018 afgerond.
2016/092: Medefinanciering met Kinderpostzegels onderzoek naar kinderen in de
maatschappelijke opvang door Adviesbureau Van Montfoort. Het project is in 2018
afgerond.
2017/123: Praktijk Kids &Zo, ontwikkelen van een drama-therapeutische groepsproject
‘Sloompje Slak’ voor kinderen en (gescheiden) ouders provincie Limburg en uitgegeven
prentenboek en gefabriceerde handpop van Sloompje Slak als eindproducten van het
project. Het eindproduct een prentenboek is aan beide fondsen overhandigd waarmee het
project in 2018 is afgerond.

Stand van zaken lopende projecten
2017/110: PsychoNet universiteit Maastricht: jongerenplatform van PsychoNet is bedoeld
voor jongeren met psychosegevoeligheid, hun directe familie en naasten, leerkrachten en
behandelaars. Opzetten van een release van een jongerenportal binnen PsychoNet.
2017/115: Social Brokers, vervolgtraject 2
2017/123: Praktijk Kids &Zo, ontwikkelen van een drama therapeutische groepsproject
‘Sloompje Slak’ voor kinderen en (gescheiden) ouders provincie Limburg en uitgegeven
prentenboek en gefabriceerde handpop van Sloompje Slak als eindproducten van het project
2017/126: Stichting Targ, project Fame, families in mind
Overzicht van aanvragen 2018
Toegewezen projecten
2018/129: Landelijk steunpunt Home-start (Humanitas) inzake project “Je staat er niet alleen
voor”.
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Afgewezen projecten 2018
Het merendeel van onderstaande projecten is afgewezen vanwege het niet voldoen
aan de doelstellingen van beide fondsen
• Stichting ViV, een maatje koppelen aan een jongere die problemen ondervindt om te
voorkomen dat zij in zware jeugdhulpverlening komen
• Stichting Challenges, coaching sessies voor leerlingen voortgezet onderwijs carrière.
• Stichting Openhaard, workshops aan jongeren bewustwording mee te geven
studieschulden en armoedebestrijding in Rotterdam.
• Vereniging van Betrokken Ouders Rijnmond, ondersteuning kwetsbare vrouwen
binnen Rotterdam
• Stichting Groene Pedagogiek, verzoek om aanvraag lokaal initiatief
• Particuliere aanvraag, voor zelfstandig gezinshuis voor 10 jongeren van 10 jaar en
ouder.
• Stichting Openhaard, vluchtelingen op weg helpen tijdens hun verblijf in Nederland
• Stichting Rosa di Sharon, bouw opvangvoorziening voor kinderen op Bonaire
• Stichting Jeugdwerk Den Haag, theaterkamp
• Stichting Mobiel Lorentz, middagsymposium voor ouders en professionals veiligheid
kind
• Stichting Vrienden van de Maashorst, bijdrage opknappen activiteitencentrum
• Zorglandschap Jeugd Flevoland, jeugdhulpcafé.
• Stichting Run For Sense, drastisch terugdringen overgewicht kinderen
• Steunpunt zorg en Onderwijs, telefonisch spreekuur Zorg & Onderwijs
• Stichting Jongeren die het Kunnen, JDK-methode
• Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân, alternatief zoeken voor jeugdigen met ernstige
ontwikkelingsproblematiek niet naar school kunnen en alternatief programma zoeken.
• Stichting Gild C4Y Nederland, organiseren van 15 deskundigheidsbijeenkomsten
• Stichting Safe Wings: ondersteuning van pleegkinderen en pleegouders
• Stichting Vrienden van de Hondsberg: project “Sportlint” realisering sportterrein
• Don Bosco Deventer: probleemjongeren/ “thuisloze jongeren”.
• Stichting Vertrouwen in Pleegzorg; verwerken van traumatische ervaringen tijdens
bijeenkomsten
• Stichting Kind te Paard: therapie voor vluchtelingenkinderen met een trauma en
gedragsproblemen in AZC Amersfoort
• Stichting Jozef: opleiding een dag in de week voor kwetsbare jongeren
• Stichting Curacao Open, verbeteren van de levenskwaliteit van jongeren door hun op
een digitale toekomst voor te bereiden
• Ervaringstheater jeugdhulp: cliëntenparticipatie middels multimediaal
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Stichting Ontwikkelingsfonds Daghulp voor Jeugdigen - Amsterdam
Stichting K & O Fonds Fie van der Hoop - Den Haag
GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)
ACTIVA

31 december 2018
€

31 december 2017
€

Vaste activa
Financiële vaste activa
Effecten

1.426.494

1.659.819

6.437

3.660

645.960

317.986

2.078.891

1.981.465

2.054.883

1.948.141

24.008

33.324

2.078.891

1.981.465

Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen en
overlopende activa
Liquide middelen
Totaal activazijde
PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en
overlopende passiva
Totaal passivazijde

Haarlem, 31 mei 2019
drs. G.J. van den Anker RBc
MKB adviseur en belastingconsulent
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Stichting Ontwikkelingsfonds Daghulp voor Jeugdigen - Amsterdam
Stichting K & O Fonds Fie van der Hoop - Den Haag

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

2018
€
Opbrengst beleggingen
Som der baten
Projecten
Bestuurs- en organisatiekosten
Som der lasten
Normaal exploitatieresultaat
Bankkosten
Exploitatieresultaat

2017
€

€

136.535

€
188.296

136.535
15.000
14.651

188.296
40.507
17.850

29.651

58.357

106.884

129.939

-142

-72

106.742

129.867
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