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Stichting Stop Pesten Nu
Het aantal mensen dat wordt gepest in Nederland
laten afnemen door kennis en inzichten over het
aanpakken van pesten en online pesten

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

Dit is waar we trots op zijn
* Wij zijn het enige erkende goede doel tegen pesten
in NL, CBF keurmerk sinds 1/5/21. * Onze website is
Digitaal Wereld Erfgoed bij UNESCO * Aanspreekpunt
voor Landelijke media * ANBI-status *
Samenwerkingen met met redacties en BN'ers * lid
van Goede Doelen Nederland

Medewerkers  0 fte
Vrijwilligers  0
Sector Welzijn
Doelgroepen 10 doelgroepen
Actief in Nederland

Sinds 1 mei 2021

Cijfers 2021 Vergelijken met

Dit willen we bereiken

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

Dit gaven we uit in 2021

€ 21.172
Maatschappelijk
doel

95%

Beheer en
administratie

5%

Zo bereiken we ons doel

1. Kennis-, Informatie- en
Expertisecentrum met dagelijks
nieuwe artikelen/berichten op de
website en social media.
2. Kenniscentrum Pesten &
Kenniscentrum Online Pesten: Het
ontwikkelen, samenbrengen en
delen van kennis, tips, tools &
adviezen 
3. Kennisbank met informatie,
zoals: Beleidsinstrumenten,
Factsheets, Wegwijzers, Cijfers &
Feiten, Richtlijnen, Wetgeving,
Handreikingen
4. Campagnes, Vraagbaak voor
redacties & journalisten
inhoudelijke items, Lesmaterialen,
Dag tegen Pesten, Week tegen
Pesten

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel i

€ 20.217
Voorlichting en
bewustwording

100%

Zo komen wij aan ons geld

Stichting Stop Pesten Nu is volledig
afhankelijk van donaties en
vrijwilligers. Wij ontvangen (nog)
geen subsidies.

Dit waren onze inkomsten in
2021

€ 23.439

Particulieren 59%

Verkopen en overig 36%

Organisaties zonder
winststreven

4%

Bedrijven 1%

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2021 i

€ 17.887

Overige reserves 100%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2021

Ga naar de website van het goede doel

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Maatschappelijke en sociale doelen Sport Veerkracht en
weerbaarheid Verzorging en opvang Inclusiviteit en

toegankelijkheid

Doe de
DonatieTest

Lees voor

https://www.cbf.nl/organisatie/stop-pesten-nu#
https://www.cbf.nl/organisatie/stop-pesten-nu#
http://www.stoppestennu.nl/
https://www.cbf.nl/register-goede-doelen/filter(segment-25)#organizations-overview
https://www.cbf.nl/register-goede-doelen/filter(segment-26)#organizations-overview
https://www.cbf.nl/register-goede-doelen/filter(segment-35)#organizations-overview
https://www.cbf.nl/register-goede-doelen/filter(segment-36)#organizations-overview
https://www.cbf.nl/register-goede-doelen/filter(segment-37)#organizations-overview
https://cbf.nl/donatietest
https://www.cbf.nl/register-goede-doelen
https://www.cbf.nl/uploads/paspoort/Jaarverslag-incl-jaarrek-2021-Stop-Pesten-Nupdf.pdf

