Beleidsplan Stichting S.B.O.K. 2019
Deze stichting S.B.O.K. heeft ten doel:
•
•
•
•
•

Het in algemene zin bijdragen aan de verbetering van de positie van in hun ontwikkeling
bedreigde kinderen.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De Stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van de stichting.
Beheert de overtollige tegoeden van de Stichting Fondsenwerving S.B.O.K. en zal tekorten
van de Stichting Fondsewerving S.B.O.K. dekken.
Financiert de kosten voor eenvoudig, doch basaal wetenschappelijk onderzoek ten behoeve
van de aangeboden cursussen.

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de Stichting S.B.O.K, alle opbrengsten worden ten
bate gesteld van de Stichting Fondsenwerving S.B.O.K. hiermee wordt onder andere bedoeld, het
updaten van de cursussen, het ontwikkelen van nieuwe cursussen, het organiseren van symposia,
enz.

Voor 2019 zal geïnvesteerd worden in de kosten voor:
•
•
•
•
•

De update voor de C.N.A. cursus 2020-2024
De update voor de FOK cursus 2020-2024
De update voor de cursus Omgaan met moeilijk gedrag 2020-2024
Nieuwe Website, deze wordt gekoppeld met arQive.
Verder professionaliseren administratie van de stichting S.B.O.K.

Jaarverslag Stichting SBOK 2018
Als we terugkijken op het jaar 2018, is er een iets minder resultaat dan in 2017 over het grote geheel.
Er zijn minder cursussen gegeven dan in 2017 (geen in company cursussen en de CNA cursus is
verschoven naar 2019) en er zijn meer indirecte kosten gemaakt voor onder andere; de audit van de
CRKBO, alle voorbereidingen en voorzieningen voor de nieuwe AVG wet, voor verschillende
cursussen is verlenging aangevraagd voor accreditatie of opnieuw accreditatie aangevraagd, dit heeft
dus geresulteerd in een negatief resultaat voor 2018.
De meeste lopende cursussen waren iets minder bezet dan het afgelopen jaar. In 2018 zijn de prijzen
van de cursussen niet verhoogd, dit omdat er in 2017 een positief resultaat was.
De FOK-cursus heeft met redelijke bezetting gedraaid. Bij de meeste clusters waren er twee en bij
een enkel cluster ook drie docenten nodig per thema. De cursus is goed geëvalueerd en behaalde
een hoog tevredenheidgehalte in de evaluaties. (Minimaal 84 % in de categorie redelijk en hoger
gescoord.) Dit stemt ons tot tevredenheid. De volledige FOK cursus is in 2018 gedoceerd door Miriam
Vanderlinden Marjo de Vlieger en Marion Kissels, Bianca Gurian-Smeets en Mea Verhoef.
De OMG-cursus was beter bezet dan in 2017, waardoor er twee docenten per dag ingezet konden
worden. Op twee van de vier dagen zelf een extra docent als vliegende keep. De evaluatie was had
weer goede scores, tussen de 82% en 100% redelijk en hoger.
De CNA-cursus had duidelijk minder inschrijvingen en is verschoven naar het voorjaar 2019, mogelijk
door druk op de studiebudget van de deelnemers en veel cursisten hebben aangegeven al voldoende
accreditatiepunten te hebben voor de periode 2014-2019.
De cursus Groepstherapie met LEF, Vanaf 2017 Groepstherapie: Grip op de groep, heeft helaas
niet plaatsgevonden in 2018 en wordt niet meer aangeboden wegens gebrek aan animo.
In 2018 ging voor de derde keer de tweedaagse POS cursus (POS staat voor Participatie
Ontwikkelingstappen Schaal) van start. In het najaar is nog een tweede cursus aangeboden maar
deze is helaas niet door kunnen gaan i.v.m. te weinig aanmeldingen.
De Stichting SBOK heeft een audit in 2018 gehad van het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs
(CRKBO), deze is weer positief beoordeeld, dat betekent dus dat de registratie van de SBOK de
komende 4 jaar weer verlengd is.
De cursusleiding van de SBOK en het bestuur van de SBOK kwamen zoals gebruikelijk viermaal
bijeen op Kasteel Vaeshartelt. Er vonden diverse oriënterende bijeenkomsten over de toekomstvisie
van de SBOK plaats met de cursusleiders en het bestuur, geïnitieerd door de bestuursleden Peter van
Essen en Harry Crombag. De visie en missie zijn definitief geformuleerd en op de website geplaatst
van de SBOK.
Onze website die ten dienste staat van alle cursussen van de SBOK is uitgebreid met informatie over
de privacy policy en het privacy statement van de SBOK. In de toekomst zullen we deze verder
aanpassen en actualiseren waarbij de aanscherping van de privacyregelingen van belang zijn. Verder
staat hij ter beschikking aan de VOBZ en hebben zij als alumni vereniging onderdak gevonden onder
het kopje scholing bij onze website. Onze website werd door de VOBZ in 2018 optimaal gebruikt voor
het plaatsen van mededelingen over de studiedag “Stevige basis” een gezonde leefomgeving voor het
jonge kind en andere voor de VOBZ belangrijke zaken.

Wat ook tot volle tevredenheid draait is ons secretariaat bevrouwd door Michaëla FranscoiseKlabbers. Ze pakt alle zaken zeer voortvarend op, overlegt daar waar nodig met de coördinatoren van
de verschillende cursussen of met het bestuur.
Kortom we kunnen terugzien op een redelijk succesvol jaar.
Jaarplanning voor 2019
•

Voorbereiden en accreditatie aanvragen voor de FOK cursus 2020-2024

•
•
•

Voorbereiden en accreditatie aanvragen voor de update van de CNA cursus 2020-2024.
Voorbereiden en accreditatie aanvragen voor de cursus Omgaan met moeilijk gedrag 20202024.
2e druk van het boek: Kinderfysiotherapie bij kinderen van 0-2 jaar, een schematische
weergave blijven promoten bij de collegae kinderfysiotherapeuten, Opleidingen
Kinderfysiotherapie en Consultatiebureau artsen.

•
•
•

Het verder promoten van de Participatie Ontwikkelingsstappen Schaal (POS).
Nieuwe website laten maken, deze wordt gekoppeld aan arQive.
Professionaliseren administratie Stichting SBOK.

Beloning bestuurders
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een
tegemoetkoming in de door hen gemaakte kosten welke als niet bovenmatige vergoeding van de door
het in uitoefening van hun functie gemaakte kosten kan gelden. De bestuursleden ontvangen hiervoor
€ 15,- per maand.

Jaarrekening 2018 van Stichting Scholing Begeleiders van het in Zijn Ontwikkeling
Bedreigde Kind te Maastricht
Balans per 31 december 2018
(na verwerking resultaatbestemming)
ACTIEF
31.12.2018
€

31.12.2017
€

Vaste Activa
Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

4

Liquide Middelen

7
4

7

90.867

92.665

90.871

92.672

31.12.2018
€

31.12.2017
€

PASSIEF

Eigen vermogen
Kapitaal
Overig vrij besteedbaar vermogen

10.000
80.194

10.000
81.996
90.194

91.996

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

677

676
677

676

90.871

92.672

1/2

Jaarrekening 2018 van Stichting Scholing Begeleiders van het in Zijn
Ontwikkeling Bedreigde Kind te Maastricht
Staat van baten en lasten over 2018

2018

2017
€
0

Activiteitenlasten

Overige kosten

1.500

0
600

1.500

600

(1.500)

(600)

(302)

(262)

(1.802)

(862)

Som van de lasten

Financiële baten en lasten
Resultaat

€

Toelichting:
Overige kosten: bestaan uit admininstratiekosten en bestuurskosten.

Financiele baten en lasten: bestaan uit kosten van de bank, de rente opbrengsten van spaartegoeden.
De jaarrekening is door de heer R. Dirks van Dirks Fiscaal & Financieel te Brunssum samengesteld in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte
financiele gegevens.
Brunssum, 21 juni 2019
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