Beleidsplan Stichting Fondsenwerving S.B.O.K. 2018
Werkzaamheden Stichting Fondsenwerving S.B.O.K.:
Het geven van scholing aan hulpverleners en opvoeders met betrekking tot onderzoek, begeleiding en
behandeling van het kind in de ruimste zin van het woord. Ieder jaar wordt georganiseerd:
•
•
•
•
•
•

de F.O.K.-cursus
de C.N.A.-cursus
de cursus Omgaan met moeilijk gedrag
de cursus Groepstherapie: Grip op de groep (alleen op aanvraag in company)
de P.O.S.-cursus
Het boek "Kinderfysiotherapie bij kinderen van 0-2 jaar, eens schematische weergave", is
gerealiseerd en gepresenteerd op 23 november 2015 op een VOBZ studiedag. In het jaar
2018 trachten we weer een aantal exemplaren te verkopen door het boek als verplichte
literatuur aan te bieden aan de FOK cursisten. Er zijn op dit moment diverse opleidingen
kinderfysiotherapie die het boek als verplichte literatuur op de lijst hebben geplaatst.

Alle directe en indirecte kosten ten behoeve van de werkzaamheden van de Stichting Fondsenwerving
S.B.O.K. worden geheel gefinancierd uit de cursusgelden van de cursisten en/of bijdragen van de
Stichting S.B.O.K. en na 23 november 2015 ook door inkomsten die gerealiseerd worden door de
verkoop van het boek” Kinderfysiotherapie bij kinderen van 0 tot 2 jaar ,een schematische weergave”.
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de Stichting Fondsenwerving 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 etc. De tegoeden die niet direct kunnen worden aangewend worden
beheerd door het bestuur van de Stichting S.B.O.K.
Voor 2018 zal geïnvesteerd worden in de kosten voor:
•
•
•
•
•

Het opstellen van de begroting van de update voor de C.N.A. cursus 2020-2024
Er wordt gestart met de update voor de FOK cursus 2020. Dit dient tijdig te gebeuren en
daarvoor is een begroting opgesteld.
Organisatorische aanpassingen voor de nieuwe privacy wetgeving (AVG) die ingaat op 25
mei 2018.
Investering audiovisuele middelen in de vorm van het programma ArQive.
Website verder professionaliseren en vooral aanpassen in het kader van de aanscherping
privacyregeling.

Jaarverslag Stichting SBOK 2017
Als we terugkijken op het jaar 2017, is er een beter resultaat dan in 2016 over het grote geheel. Wat
betreft de lopende zaken rondom de cursussen is er weinig veranderd en is alles naar tevredenheid
verlopen. De financiële situatie van de Stichting Fondsenwerving SBOK is iets rooskleuriger geworden
dan in het verleden aangezien de opdracht gegeven is aan iedere cursusleider om zoveel mogelijk
kostendekkend te gaan werken. Dit is met name goed gelukt doordat per cursus een spreadsheet
gemaakt wordt waarbij de inkomsten en uitgaven tegenover elkaar gezet wordt en er ook gewerkt
wordt met een break even point van het aantal cursisten per docent. Op deze manier proberen we in
ieder geval per cursussoort minimaal kostendekkend te zijn. Helaas is dit in het jaar 2017 nog niet
helemaal gerealiseerd en is er nog verlies geleden, doch aanzienlijk minder dan in 2016. Wij hopen
deze positieve lijn in 2018 door te trekken.
In 2017 zijn er veel minder kosten gemaakt ten behoeve van updates. (Update van de FOK start in
2018 voor de cursus van 2020 en voor de CNA cursus in 2019 voor de cursus van 2020)
De meeste lopende cursussen waren beter bezet dan het afgelopen jaar. In 2017 zijn de prijzen van
de cursussen met 5% verhoogd, dit omdat de (externe) kosten in 2017 ook hoger waren dan in 2016.
De FOK-cursus heeft met redelijke bezetting gedraaid. Bij de clusters waren er twee en bij
verschillende cursus ook drie docenten nodig per thema.
Cursus is goed geëvalueerd en behaalde een hoog tevredenheidgehalte in de evaluaties. (Minimaal
94 % in de categorie redelijk en hoger gescoord.) Dit stemt ons ten zeerste tot tevredenheid. De
volledige FOK cursus is in 2017 gedoceerd door Miriam Vanderlinden Marjo de Vlieger en Marion
Kissels, Bianca Gurian-Smeets en Mea Verhoef.
De OMG-cursus was minimaal bezet, waardoor maar een docent ingezet kon worden. De evaluatie
was op een enkele uitzondering na conform de voorbije jaren.
De CNA-cursus had duidelijk minder inschrijvingen, mogelijk door druk op de studiebudget van de
deelnemers. Deze cursus is gegeven door een docent en is ondanks het kleine aantal cursisten
succesvol verlopen en waren de beoordelingen navenant. We denken echter ook dat het geven van
diverse in company trainingen leidt tot druk op de aanmeldingen voor onze reguliere cursus op
Kasteel Vaeshartelt . In 2016/2017 werd er een in company cursus gegeven bij het
Revalidatiecentrum Vogellanden te Zwolle en in 2017 bij de Sint Maartenskliniek te Ubbergen.
De cursus Groepstherapie met LEF, Vanaf 2017 Groepstherapie: Grip op de groep, die focust op
kinderfysiotherapeuten en paramedici, die zich gaan toeleggen op groepstherapie heeft helaas niet
plaatsgevonden in 2017, deze wordt op aanvraag alleen in company aangeboden.
Er is een onderzoeksopdracht gerealiseerd ten aanzien van de beslisboom over de asymmetrische
zuigeling. Caroline Bastiaenen heeft de resultaten ten aanzien van de onderzoeksvraag
gepresenteerd. De eerste resultaten heeft ze bij de boekpresentatie op 23 november 2015 in de vorm
van een tweetal lezingen voor het voetlicht gebracht. De tweede presentatie heeft in januari 2017
plaatsgevonden. De conclusie van het onderzoek is dat de beslisboom ten aan zien van de
asymmetrische zuigeling een uniek instrument is en er in de literatuur weinig vergelijkingsmateriaal is
die het probleem op deze manier benaderen.

In 2017 ging voor de tweede keer de tweedaagse POS cursus (POS staat voor Participatie
Ontwikkelingstappen Schaal) van start. De cursus was geheel volgeboekt en waren zelfs over
aanmeldingen.
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.
Onze website die ten dienste staat van alle cursussen van de SBOK zal voor 25 mei 2018 uitgebreid
worden 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
2017 optimaal gebruikt voor het plaatsen van mededelingen over de studiedag “Weet wat je meet"
Meetinstrumenten voor kinderen van 0-2 jaar” 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 2018
•

•

•
•
•

De FOK docenten beginnen met de voorbereidingen voor de nieuwe accreditatie aanvraag
voor de FOK cursus en proberen door middel van het inbouwen van toets aspecten het
maximaal aantal punten te verwerven bij het BOCK. Ze hebben hiervoor een begroting
gemaakt.
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.
Verder uitwerken van de toekomst visie van de SBOK en komen tot een definitieve versie
tegen het einde van 2018, gedragen door het bestuur en door de cursusleiders en docenten.
Het verder promoten van de Participatie Ontwikkelingsstappen Schaal (POS).
Het maken van de begroting voor de update van de CNA cursus 2020-2024.

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 2017 van Stichting Fondsenwerving S.B.O.K. te Maastricht
Balans per 31 december 2017
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIEF
31.12.2017
€

31.12.2016
€

Vaste Activa
Materiële vaste activa
Inventaris

2.314

2.476
2.314

2.476

9.435

11.001

Vlottende Activa
Voorraden
Vorderingen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen
Overlopende activa

0
4.937
15.660

Liquide Middelen

596
4.954
28.900
20.597

34.450

87.534

104.667

119.880

152.594

31.12.2017
€

31.12.2016
€

PASSIEF

Eigen vermogen
Besteedbaar vermogen

53.014

37.088
53.014

37.088

Kortlopende schulden
Rekening-couranten
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva

0

151

706
351
2.247
63.562

795
0
2.539
112.021
66.866

115.506

119.880

152.594
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Jaarrekening 2017 van Stichting Fondsenwerving S.B.O.K. te Maastricht
Staat van baten en lasten 2017

2017

2016
€

Baten

154.067

Activiteitenkosten
Bruto bedrijfsresultaat

107.559

€
135.056

97.306
46.508

37.750

Netto baten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Afschrijvingen materiele vaste activa
Overige personeelskosten
Exploitatiekosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der bedrijfskosten

12.826
2.606
1.560
1.273
148
386
94
6.660
4.741

13.884
2.648
1.588
1.997
169
0
327
6.775
3.763
30.294

31.151

Bedrijfsresultaat
Rente lasten en soortgelijke kosten

16.214
(288)

6.599
(320)

Resultaat

15.926

6.279

Het resultaat van 2017 en 2016 is toegevoegd aan het besteedbaar vermogen.
Toelichting:
Baten: opbrengst cursusgelden, giften en schenkingen en verkoop boek.
Activiteitenkosten: docentengages en reiskosten, verblijfkosten curuslocatie, ontwikkelkosten cursussen,
accreditatiekosten, kosten cursusdocumentatie, kostprijs boek e.d.
Algemene kosten: administratiekosten, bestuurskosten en verzekeringen
Rente lasten en soortgelijke kosten: rente en bankkosten
De jaarrekening is door de heer R. Dirks van Dirks Fiscaal & Financieel te Brunssum samengesteld in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven op basis van de door het bestuur van de
stichting verstrekte financiele gegevens.
Brunssum, 21 juni 2018
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