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GEWELDIG NIEUWS

Stichting Stop Pesten Nu 

is hèt enige

Erkende Goede Doel

tegen pesten in Nederland!

Ik heb



De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft de 
website van Stichting Stop Pesten Nu (hierna: 
SPN) opgenomen als Digitaal Wereld Erfgoed 
bij UNESCO (Charter on the Preservation of the 
Digital Heritage). Met regelmaat maken zij een 
back-up van de gehele site in verband met de 
hoge informatie waarde van de content op de 
website.

Doordat de pandemie die in het jaar 2020 begon 
gedurende geheel 2021 aanhield bleef het leiden 
van de stichting in lastig vaarwater om haar 
ambitieuze plannen te verwezenlijken. Maar 
ondanks alles zijn wij wel ontzettend trots op wat 
wij wel allemaal hebben bereikt!

SPN heeft zich in 2021 weten te kwalificeren als 
‘Erkend Goed Doel’ met het keurmerk van het 
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Als 
Erkend Goede Doelen organisatie, krijg je na de 
erkenning het Erkenningspaspoort en opname in 
het officiële Register Erkende Goede Doelen.

Onze hoofdfocus in ’20 & ‘21 richtte zich 
op de interne organisatie inrichten 
conform eisen CBF keurmerk. 
Aansluitend de ANBI-status (Algemeen 
Nut Beogende Instelling) van de 
Belastingdienst. Door ons CBF keurmerk 
konden wij ons aansluiten bij Goede 
Doelen Nederland.
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Inleiding

https://www.stoppestennu.nl/wwwstoppestennunl-nu-digitaal-erfgoed-van-unesco-charter-preservation-digital-heritage


Het aantal mensen dat wordt gepest in 
Nederland laten afnemen door kennis en 
inzichten over het aanpakken van pesten & 
online pesten (cyberpesten) te verspreiden 
zodat bewustwording wordt gecreëerd en 
het aantal mensen dat opstaat tegen 
pesten en ingrijpt, vergroten.

Dit willen wij oplossen

Missie



Dit willen wij bereiken
Bewustwording over pestgedrag draagt bij 
aan effectieve afname van pesten. Door 
kennis over pestgedrag te verspreiden 
binnen organisaties, scholen en sportclubs 
waarin mensen worden of zijn gepest, 
wordt de urgentie om het te bestrijden 
inzichtelijk. 

Visie



Wie zwijgt stemt toe!

Als je pesters niet tegenhoudt of er niks van zegt,
dan zien de pesters dat als een vorm van 

steun/aanmoediging van jou.
Mizaru ziet geen kwaad ~ Kikazaruop hoort geen kwaad ~ Iwazaru spreekt geen kwaad ~ Sezaru doet geen kwaad.



Bewustwording &
Preventie

Pesten is een kleuterding
zeiden vroeger alle 
volwassenen tegen 
kinderen & jongeren. 

Eind lagere school en 
hoger moest je oud & wijs 
genoeg zijn om zelf pesten 
te stoppen.

Wat hebben ze daar 
onnodig veel mensen 
ernstige pesttrauma’s door 
laten oplopen!

De onderzoekscijfers leiden tot de 
schokkende conclusies:

‘Hoe ouder wij worden, des 
temeer wij gaan pesten’
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Als een olifant zijn poot 
op de staart van een 
muis heeft en je zegt 
dat je neutraal bent, 
zal de muis je neutraliteit 
niet waarderen.

~ Desmond Tutu ~

‘

Als je neutraal bent 
in situaties van 
onrecht, dan heb je de 
kant van de pesters 
gekozen ...

‘
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Mirjam van den Brand, voorzitter en 
kascommissaris, pensionado
treedt per 1 april 2022 af (na verstrekking termijn)

Heleen Mackenbach, kascommissaris, pensionado
treedt per 1 april 2022 af (na verstrekking termijn)

Jeroen Harink, portefeuille financiën
functie: Managing Director NEVI

Paul van Eykel, secretaris
functies: Juridisch adviseur, Secretaris commissie 
bezwaarschriften, Interne vertrouwenspersoon 

Arnoud Jansen, 
opvolger RvT stroomde in op 7 december 2021
functie: Geneesheer Directeur Dimence Groep

Sander Kamminga, 
opvolger RvT stroomde in op 7 december 2021, 
functie: Ministerie van Defensie 
Informatiemanagement

Raad van Toezicht

Benoemingsperiode
Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd 
voor een periode van vier jaar met het recht op 
herbenoeming voor nog één periode van vier jaar. 

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie 
en ten hoogste vijf leden.

Bezoldiging
De Raad van Toezicht werkt onbezoldigd. De leden 
van de Raad van Toezicht ontvangen geen 
vergoedingen. 

De Raad van Toezicht kwam in 2021 vier keer 
bijeen. 

Vergaderd werd op
11 februari
12 mei
2 september
7 december



Van Bestuursmodel naar RvT model
Voor dit traject zijn wij gestart met een startup 
Raad van Toezicht, dit waren zeer actieve leden 
die veel tijd hebben geïnvesteerd om deze grote 
stappen samen te kunnen zetten. 
Het eerste lid van de startup RVT is eind 2020 
uitgetreden en de andere twee leden treden 
per 1 april 2022 uit. 

In- & uittreding RvT leden
Medio 2021 heeft de RvT (alvast) twee RvT leden 
aangetrokken en geïnstalleerd zodat zij het stokje 
per 1 april 2022 overnemen en al een tijd hebben 
meegedraaid. Vanaf december 2021 zijn nog twee 
nieuwe RvT leden toegetreden zodat per 1 april 2022 
de RvT uit 4 personen bestaat. 

(*) de Statuten van Stichting Stop Pesten Nu zijn aangepast conform 
WBTR richtlijnen.
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Raad van Toezicht

Taken toezichtkader 2021
* Kwartaalrapportages (financiële) 
* Eisen tbv erkenning CBF keurmerk

• Good Governance Code
• Protocol ongewenst gedrag, 

klachtenregeling & klachtencommissie
• Vertrouwenspersonen (intern & extern)
• Aanpassing statuten 
• WBTR

Good Governance Code en WBTR
Wat ook een belangrijke verandering is van het 
zijn van een Erkend Goed Doel (CBF) is dat er 
gewerkt moet worden conform de Good
Governance Code. Vanaf 1 juli moeten alle 
verenigingen en stichtingen voldoen aan de 
nieuwe Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR).*

Officieel vastgesteld dan wel goedgekeurd
• Meerjarenplan 2021 – 2025
• Jaarrekening 2020
• Aanpassing Statuten
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Updates Directeur Bestuurder
Daarnaast werd de Raad van Toezicht door de 
bestuurder geïnformeerd over de 
organisatieontwikkeling, de voortgang van projecten 
en personele ontwikkelingen. 

De hoofdfocus in 2021 lag op het behalen van het 
CBF Keurmerk en alle hiermee samenhangende 
doelen en activiteiten. Aansluitend ging onze focus 
naar een ANBI status, lidmaatschap Goede Doelen 
Nederland en het aanpassen van de statuten in 
verband met het afstoten van de opleidingen naar 
BOLWERKen en de nieuwe wetgeving WBTR.

Evaluatie met directeur bestuurder
Op 13 oktober 2021 vond evaluatiegesprek 
plaats tussen de voorzitter &  lid van de  
Raad van Toezicht met de directeur 
bestuurder. 

Evaluatie 360º feedback
De Raad van Toezicht heeft besloten één 
keer jaar een evaluatiegesprek te voeren 
met de directeur bestuurder, in de vorm 
van 360 graden feedback.

Raad van Toezicht



Strenge kwaliteitscriteria 
Met de Erkenning laten wij weten dat wij 
voldoen aan strenge kwaliteitscriteria die wij 
onafhankelijk laten controleren. 

Donateurs vertrouwen
Hiermee willen wij investeren in het vertrouwen 
van onze donateurs en overige geldv-
erstrekkers zoals bedrijven, private fondsen & 
loterijen (zie ook CBF Zeker - Geef gerust).

Fondsenwerving
Deze Erkenning opent deuren voor ons op het 
gebied van fondsenwerving, maar ook 
brancheorganisaties, ministeries, gemeenten, 
banken, loterijen en de Belastingdienst letten 
op de Erkenning.

Logo Erkend Goed Doel
Als Erkend Goed Doel mogen wij het logo 
‘Erkend Goed Doel’ voeren en actief uitdragen 
in alle publicitaire uitingen. 

Professionalisering
Met de Erkenning leggen wij onszelf kwaliteits-
criteria op die een verdere professionalisering 
van de organisatie en fondsenwervende 
activiteiten van de organisatie teweeg brengen.

CBF Register Goede Doelen
Ons CBF-Erkenningspaspoort en ons goede 
doel is opgenomen in het register van het CBF. 
Iedereen die dit register raadpleegt, weet dat de 
vermelde Erkende Goede Doelen hun zaken op 
orde hebben.
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CBF keurmerk





De meeste codes en richtlijnen van Goede 
Doelen Nederland zijn opgenomen in de normen 
van de Erkenningsregeling van het CBF. 

Stichting Stop Pesten Nu onderschrijft alle door 
het CBF gestelde normen en de volgende codes 
en richtlijnen.

• SBF-code voor Goed Bestuur (vervangt code 
Wijffels).

• Richtlijn 650 en Richtlijn C2 (onderdeel van 
richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de 
Raad voor de jaarverslaggeving) en 
aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 
kostentoerekening beheer en administratie’.

• Erkenningsregeling (CBF-keurmerk) Goede 
Doelen.

• Regeling beloning directeuren van goede 
doelen.

• Richtlijn Financieel Beheer goede doelen.

• Handreiking verwerking en waardering van 
nalatenschappen belast met(vrucht)gebruik
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Codes & Richtlijnen



Uw
Logo
Hier
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Financiën
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Toelichting
Stichting Stop Pesten Nu vindt het 
belangrijk om alle kosten zo laag mogelijk 
te houden zodat het gedoneerde geld 
zoveel mogelijk aan projecten kan worden 
besteed.  Ook de wervingskosten worden 
tot het minimum beperkt.

Voorraden (pols)bandjes Eur 815,77

Vorderingen en overlopende activa
Donaties via Geef.nl december 2021

Liquide middelen
saldo NL34RABO0162133391 per 31 
december 2021

Kortlopende schulden
kosten Rabo 01-12-2021 t/m 31-12-2021

Overige reserves
Saldo van baten en lasten 2021 (2.034,46) 
toegevoegd aan reserves ultimo 2020 
(15.852.92)

Financiën
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Toelichting 
Kosten beheer & administratie
Wij voeren onze administratie 
conform richtlijnen van het CBF 
in dit C2 Richtlijn. 

Volgens deze richtlijn moeten de 
‘Baten-Directie verleende 
diensten’ worden weergegeven 
onder de rubriek: 
Kosten beheer & administratie

*Toelichting
Toelichting
Baten-Directie verleende diensten
Vanaf 2021 ontvangt zij een klein 
bruto-maandsalaris Eur 1.125,- + 
onkosten (0,2 FTE SPN & verzorgen van 
workshops), vanaf 2022 is het de 
intentie van de RvT om een volledig 
1,0 FTE salaris uit te keren zodra de 
financiële middelen dit toelaten.

De Directeur Bestuurder heeft de 
afgelopen 10 jaar geen salaris ontvangen 
aangezien de financiële middelen 
ontoereikend waren.

Financiën
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Toelichting baten en lasten

Baten als tegenprestatie voor de levering van 
• Diensten 5.528,75 door BOLWERKen (100% inkomsten naar SPN)
• Producten 2.798,44 Verkoop polsbandjes minus verzendkosten

Saldo financiële baten en lasten: kosten van de Rabobankrekening jan. t/m dec. 2021

Baten van bedrijven
The Legacy Crew / The Bushido Club 180,00       Rabo Club Support 2020 297,64       
INPARK, Angela Siebenga 100,00       
Rilassato B.V. 8,00            

288,00       297,64       

Baten van andere organisaties zonder winststreven
Donaties via Geef.nl 903,77       College Kerkrentmeesters Prot. Gem. 50,00          

903,77       Donaties P.A. 140,00       
190,00       

Promotie: Participatie De Dikke Blauwe major donor editie 2021: 574,75         
Overige promotiekosten o.a. Week tegen Pesten: 100% van de bijdragen aan de vrijwillgers.

Beheer en administratie: 2021 2020
Afschrijvingen MacBook, iPad en iPhone 905,67       981,04       
Kantoorkosten en administratie 375,00       -              
IT-kosten 1.462,89    496,53       
Literatuur / studiekosten 115,49       125,37       
Kosten RvT 180,00       239,93       
Contributies en lidmaatschappen 572,09       196,02       
Reis- en verblijfskosten 486,13       518,77       
Permission Machine -              259,70       

4.097,27    2.817,36    
Directie

Verleende diensten 13.500,00 1.712,50    
Onkostenvergoedingen 1.500,00    -              

15.000,00 1.712,50    

Kosten beheer en administratie: 19.097,27 4.529,86    

Financiën



2021 Bereik SPN
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BEREIK
Social media + Website

1.224.066VOLGERS
Social media 
15.790 
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De COVID maatregelen (*) hebben geleid tot een tijdelijke verschuiving van prioriteiten. Dit 
zien wij ook terug in de bezoekers aantallen -/- 30,6% minder bezoeken.

• 2021 – pagina bezoeken 322.954 *
• 2019 - pagina bezoeken 421.917

• 2014 - pagina bezoeken   82.508

Zelfs met deze (tijdelijke) daling is er nog altijd een stijging van het aantal bezoeken pagina:

2014 versus 2021 stijging van 391%

Website

391% stijging website 
bezoeken



Landelijke 
Media
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2021



2021 Bereik - Media
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Ook onze Ambassadeurs hebben zich
op diverse plekken weer voor SPN
ingezet:

• In videoclip Week tegen Pesten,
Daniel & Stef 

• Suze super grote actie met B-Nosy,
check van 10.716,- en armbanden 
actie

• Stef Shiney shoes

• Stef, Dejayni en Suze regelmatig 
geinterviewd

• Dejany Goedemorgen NL

• Dominique Algemeen Dagblad

In de media



Nieuw Team
RvT & Patricia

Aantrekken kernteam – nog meer 
IMPACT maken

Van 100% passieorganisatie
naar non-profitorganisatie

Fondsen & Subsidies

Jaarplan 2022-2027 
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