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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 2017 is het bestuur viermaal in vergadering bijeen geweest.  
Naast de aanvragen zijn de volgende onderwerpen besproken: 

• Verslag activiteiten van beide fondsen 2016 

• Rapportages vermogen bij Alex 

• Jaarrekeningen SOD/Fie van der Hoop Fonds 2016 

• Conferentie 2017 

• Bestuurssamenstelling nieuw lid bestuur 2018 

• Evaluatie samenwerking M&Tpartners en accountant  
 

Samenstelling bestuur van beide fondsen 2017 
Op 31 december 2017 was het bestuur als volgt samengesteld: 
De heer F.W.M. van den Brûle, voorzitter, in functie 21-02-2008 
De heer W.F.J.A. Bakx, secretaris, in functie 01-01-2004 
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, lid, in functie 21-01-2012 
De heer J. van der Schilt, in functie 07-09-2017 
 
Aanvragen 
In 2017 zijn 35 aanvragen, via de website of per post bij het secretariaat, binnengekomen. 
Waarvan, na overleg met de secretaris, 31 aanvragen direct zijn afgewezen. Verder hebben 
17 organisaties via de telefoon informatie opgevraagd over de criteria en de hoogte van het 
maximaal toe te kennen bedrag. In 2013, 2014 en 2015 en 2017 is aan een aantal projecten 
een financiële bijdrage toegekend waarvan de afronding medio 2017 afliep of nog doorloopt 
in 2018.  
 
Stand van zaken lopende projecten  
2014/ Kompaan en De Bocht scholing medewerkers m.b.t. stabilisatie methodiek Vroeg 
Chronische Trauma € 5.000,-. Afgerond in 2017. 
2013/023: Project De Katrol: bijdrage van € 5.000,- aan een wetenschappelijke evaluatie 
van de effectiviteit van De Katrol wat betreft de leerwinst (schoolresultaten) en sociale 
gesteldheid van het kind en leer ondersteunend gedrag van de ouders. In samenwerking met 
2015/Kinderpostzegels. Dit project is in 2017 afgerond. 
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,--.  Naar verwachting is het project in 2018 afgerond. 
2014/030: Social Brokers: aanvraag om de duizenden vrijwillige brokers in staat te stellen 
laagdrempelig en duurzaam te zorgen voor onze jeugd. Totale bijdrage van € 25.000,--. 
Afronding medio 2017. 
In 2017 is door Social Brokers een nieuw aanvraag ingediend voor een vervolgtraject 2.  
2014/035: Fier Fryslân: onderzoek naar getraumatiseerde moeders en hechting kinderen. 
Bijdrage van € 5.000,--. Verantwoording project eind december ontvangen. 
2015/063: Elk Welzijn:  project Ouders & Co; eind december 2016 eerste rapportage 
ontvangen. Besloten is aan dit project geen nieuwe financiële bijdrage te geven. Afgerond 
2017. 
2017/077: LECK; eenmalige toekenning voor de doorstart van het LECK. Afgerond in 2017. 
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2017/086: Kadera aanpak huiselijk geweld; ontwikkelen van een interactieve signalenkaart 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Afgerond in 2017. 
2016/092: Medefinanciering met Kinderpostzegels onderzoek naar kinderen in de 
maatschappelijke opvang door Adviesbureau Van Montfoort 
2015/074: Klokhuis: uitzending vier documentaires over scheiden start in januari 2017. 
Afgerond. 
 
Overzicht van aanvragen 2017 
 
Toegewezen projecten 
2017/110: PsychoNet universiteit Maastricht  
2017/115: Social Brokers, vervolgtraject 2  
2017/123: Praktijk Kids &Zo, ontwikkelen van een dramatherapeutische 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 (i.s.m. Kinderpostzegels) 
 
Afgewezen projecten 2017 
Het merendeel van onderstaande projecten is afgewezen vanwege het niet voldoen 
aan de doelstellingen van beide fondsen 

• Stichting Landzijde, pilot buitengewoon leren in zorgboerderijen  

• Stichting Gild C4Y Nederland, coaching kinderen in de brugklas, bijdrage voor 
coaching vrijwilligers 

• Stichting de Bewaarschool, project in Amsterdam voor kinderen opgroeiend in 
armoede. Eerder al aanvragen ingediend en afgewezen.  

• Stichting Kinderleven, film voor ouders van pasgeboren kinderen “Focus op hechting” 

• Stichting het Babyhuis: nieuw in te richting Babyhuis in de regio Rotterdam 

• Hospice Bodegraven-Reeuwijk, realiseren van een hospice. 

• Onis welzijn, Het doel van MatchMentor voor ouders is het ondersteunen van ouders bij 
de opvoeding op een laagdrempelige, niet bedreigende wijze in Someren 

• William Schrikker Stichting ism MEE  

• Stichting Swazoom, project vrijwillige steunouders 

• Jeugdhulp Friesland, opknappen panden voor jeugd en gezin 

• Bibliotheek Gooi en Meer, aanschaf boeken 

• Stichting Upgrade Schoolprestaties voor bevorderen van schoolprestaties groep 2 tot 
8 in Amsterdam West 

• Zorgboerderij de Groote Fliert voor realisering van een zomerkamp 

• Stichting Mdoc, documentaire de verloren zoon (pleegkind uit China) 

• Stichting OpenArmz, realisatie huis voor jongeren ouder dan 18 jaar 

• Stichting Pandor, realisatie winkel voor “probleem”jongeren in Eindhoven (inrichting 
winkel en huur) 

• Beukenrode activiteitenfonds: financiële bijdrage herinrichting horeca en MVT-Lokaal 

• Stichting Pastoraat Oude Wijken Rotterdam-Zuid: project Speel je mee?  

• Dominicanen Klooster, voor derde jaar aanvraag voor terugkombijeenkomst 16 
jongeren tussen de 15 en 22 jaar.  

• Stichting Hindustani: verbreken taboe op homoseksualiteit voor LHBTI’ers 

• The Bridge Learning Interventions in samenwerking met … financiering SAGA High 
Dosage Tutoring project op het Mundus College Amsterdam Nieuw West 

• Lucertis-Sarr: Circus Rotjeknor verzorgt in opdracht van de SARR een 
vakantieproject aan maximaal 15 jongeren in de leeftijd van 10 tot 16 jaar 

• Stichting Chris en Voorkom!: Het project ‘Kwaliteitsontwikkeling lesprogramma’s 
weerbaarheid en verslavingspreventie voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 

• Stichting Vrienden Parnassia Groep: Circus Rotjeknor verzorgt in opdracht van de 
SARR een vakantieproject aan maximaal 15 jongeren in de leeftijd van 10 tot 16 jaar 
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• Stichting Wijkbelang Maliskamp: Het doel van het project is om op de huidige locatie 
in het dierenpark te Maliskamp een locatie te realiseren dat voldoet aan de huidige 
maatstaven voor een dierenverblijf. 

• Aanvraag voor een financiële bijdrage Amsterdam Kindersymposium 

• Mondriaan Geestelijke Gezondheidszorg: ontwikkeling digitaal behandelplan voor 
ouders en kinderen 

• Become the Best Version of Yourself: Weerbaar maken van jonge meisjes in de 
leeftijd van 10-14 jaar 

• Stichting Ambiq, werken met paarden als therapie financiële bijdrage kosten realisering 
manege op terrein van instelling 

• Stichting Viv: realisering wegloophuis voor jongeren 

• Cofinanciering Kinderpostzegels, ontwikkeling van NT2 lesmateriaal voor 
vluchtelingenkinderen  

 
 
 
 
 



Stichting Ontwikkelingsfonds Daghulp voor Jeugdigen - Amsterdam
Stichting K & O Fonds Fie van der Hoop - Den Haag

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

ACTIVA 31 december 2017 31 december 2016
€ €

Vaste activa

Financiële vaste activa
Effecten 1.659.819 1.439.795

Vlottende activa

Vorderingen
Vorderingen en
overlopende activa 3.660 12.297

Liquide middelen 317.986 399.426

Totaal activazijde 1.981.465 1.851.518

PASSIVA

Eigen vermogen
Overige reserves 1.948.141 1.818.274

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en
overlopende passiva 33.324 33.244

Totaal passivazijde 1.981.465 1.851.518

Haarlem, 24 mei 2018

drs. G.J. van den Anker RBc

MKB adviseur en belastingconsulent



Stichting Ontwikkelingsfonds Daghulp voor Jeugdigen - Amsterdam
Stichting K & O Fonds Fie van der Hoop - Den Haag

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

2017 2016
€ € € €

Opbrengst beleggingen 188.296 82.739
Som der baten 188.296 82.739

Projecten 40.507 22.820
Bestuurs- en organisatiekosten 17.850 17.281
Som der lasten 58.357 40.101

Normaal exploitatieresultaat 129.939 42.638

Rentebaten en soortgelijke kosten -72 0

Exploitatieresultaat 129.867 42.638


