Beleidsplan Stichting Fondsenwerving S.B.O.K. 2021
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
Cursus Hard2Handle (de voormalige cursus Omgaan met Moeilijk Gedrag, OMG)
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
2020 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 2021 zal geïnvesteerd worden in de kosten voor:

•
•
•
•
•
•
•

Update realiseren en accreditatie voor de cursus Hard2handle 2021-2025 (voorheen de
cursus Omgaan met moeilijk gedrag.)
Update realiseren en accreditatie voor de POS cursus 2021 in samenwerking met Adelante.
Opleiding docenten CNA cursus en cursus Hard2handle.
Format nieuwe website verder ontwikkelen, deze wordt gekoppeld aan arQive.
Meer inzet van social media o.a. via LinkedIn en Facebook
Verdere professionalisering software en back-up systeem secretariaat.
Het duurzamer maken van onze stichting door ervoor te zorgen dat iedere kerndocent
vervangbaar is door een van zijn collegae.
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Jaarverslag Stichting SBOK 2020
Cursussen:

De FOK cursus 2020 heeft als enige cursus doorgang kunnen vinden, weliswaar met de nodige
verplaatsingen en aanpassingen i.v.m. met de coronamaatregelen. Het laatste cluster zal daardoor
pas in 2021 plaatsvinden, zodra lesgeven op locatie weer mogelijk is.
Accreditatie voor de FOK cursus 2020-2024 is gerealiseerd en toegewezen in 2020 zowel door de
KNGF als Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Updaten aan de hand van de nieuwste inzichten blijft
natuurlijk wel geboden tijdens deze accreditatieperiode.
De cursus heeft weer met een redelijke bezetting gedraaid met 2 docenten per dag. Ook is de cursus
geëvalueerd met de cursisten naar aanleiding van de update. De cursus is heel goed geëvalueerd en
behaalde een hoog tevredenheidgehalte, voor sommige clusters vond men de studiebelasting hoger
dan de geschatte studielast. Dit in verband met de aangepaste voorbereidingsopdrachten naar
aanleiding van de update van de cursus.
De CNA cursus 2020-2021 is i.v.m. de coronapandemie verplaatst naar het najaar van 2021.
Accreditatie voor de CNA cursus 2020-2024 is ook toegekend in 2020 door de KNGF en stichting
ADAP voor ergotherapie en ook hier blijft aanpassen aan de actualiteit noodzakelijk tijdens deze
accreditatieperiode. Jeroen Derichs heeft in 2020 afscheid genomen als docent van de CNA cursus,
De POS cursus is tevens verplaatst naar 2021 i.v.m. de coronapandemie.
Deze cursus dient in 2021 geüpdatet te worden en ook hier dient dan opnieuw accreditatie voor
aangevraagd te worden. Dit alles in samenwerking met Adelante.
Ook de cursus Omgaan met moeilijk is verplaatst naar het najaar van 2021 i.v.m. de coronapandemie.
De cursus heeft een naamswijziging ondergaan; namelijk cursus Hard2handle “Passend (be)handelen
bij kinderen met complexe hulpvragen” en zal geüpdatet worden voor het cursusjaar 2021.
Accreditatie dient ook voor deze cursus aangevraagd te worden. Marjo Roumans heeft afscheid
genomen in 2020 als docent van de cursus Omgaan met moeilijk gedrag, Mariska Schutte zal in 2021
het docententeam van de cursus Hard2handle komen versterken.
De meeste docenten van de SBOK hebben in het voorjaar van 2019 de in company cursus: In
Partnership met ouders gevolgd verzorgd door Hogeschool Zuyd. De kennis die hier opgedaan is
verwerkt in het lesmateriaal van de cursussen van 2020. Deze kosten hiervoor worden ook per 2020
in 5 jaar afgeschreven en zijn naar rato van cursusdagen verrekend in de afschrijvingskosten per
genoemde cursus.
De thema’s Borging en ouderparticipatie zijn of worden verwerkt in alle cursussen van de SBOK.
Financieel resultaat;
Naar aanleiding van de updates en hogere kosten zijn de prijzen van de cursussen verhoogd in 2020.
Als we terugkijken op het jaar 2020 hebben we mede door de coronapandemie helaas een slechter
resultaat behaald dan in 2019 doordat de meest cursussen verplaatst dienden te worden naar 2021.
Tevens dienden er door de 1.5 regel meer docenten ingezet te worden dan in de normale situatie,
zodat er lesgegeven kon worden aan kleinere groepen.
Het negatieve resultaat is tevens te wijten aan de updates van de FOK cursus en de CNA cursus,
hiervoor zijn in de jaren 2018, 2019 en in 2020 kosten gemaakt die vanaf 2020 in 5 jaar afgeschreven
worden.

2

Organisatie, bestuur en algemene zaken
De cursusleiding en het bestuur van de SBOK kwamen zoals gebruikelijk viermaal bijeen, deels op
locatie bij Buitenplaats Vaeshartelt en deels online i.v.m. met de coronapandemie.
Helaas hebben wij in het jaar 2019 afscheid moeten nemen van onze voorzitter Mark van der Hoeven
(neonatoloog/kinderarts) door het feit dat hij niet geheel onverwacht, maar toch nog vrij plotseling
kwam te overlijden. Een enorme schok voor onze Stichting. De taak van voorzitter is overgenomen
door Harry Crombag. Rob Moonen, Kinderarts met specialisme: Kindergeneeskunde, Kinderdiabetes
en Neonatologie, werkzaam in het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen en Sittard-Geleen is als nieuw
bestuurslid van de Stichting Fondsenwerving SBOK toegetreden per september 2020.
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.
Jaarplanning voor 2021

•
•
•
•
•
•
•

Update realiseren en accreditatie voor de cursus Hard2handle 2021-2025 (voorheen de
cursus Omgaan met moeilijk gedrag.)
Update realiseren en accreditatie voor de POS cursus 2021 in samenwerking met Adelante.
Opleiding docenten CNA cursus en cursus Hard2handle.
Format nieuwe website verder ontwikkelen, deze wordt gekoppeld aan arQive.
Meer inzet van social media o.a. via LinkedIn en Facebook.
Verdere professionalisering software en back-up systeem secretariaat.
Het duurzamer maken van onze stichting door ervoor te zorgen dat iedere kerndocent
vervangbaar is door een van zijn collegae.

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.
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1. JAARREKENING
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1.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)
31 december 2020
€
€

ACTIVA

31 december 2019
€
€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris

[1]
429

652
429

652

Vlottende activa
Voorraden
Gereed product en handelsgoederen

[2]
6.099

7.058
6.099

Vorderingen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen
Totaal activazijde

Stichting Fondsenwerving S.B.O.K.

7.058

[3]
4.782
35.684

[4]

23
4.816
30.350
40.466

35.189

3.146

29.821

50.140

72.720
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1.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)
31 december 2020
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Besteedbaar vermogen

31 december 2019
€
€

[5]
31.352

36.667
31.352

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal passivazijde

Stichting Fondsenwerving S.B.O.K.

36.667

[6]
187

261

276
71
3.405
14.849

271
635
1.716
33.170
18.788

36.053

50.140

72.720
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1.2 Staat van baten en lasten over 2020

€
Baten
Inkoopwaarde
Bruto bedrijfsresultaat

[7]
[8]

Personeelskosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der kosten

[9]
[10]
[11]

Resultaat
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€

65.772
44.970
20.802
13.856
223
11.734

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [12]
Rentelasten en soortgelijke kosten
[13]
Som der financiële baten en lasten

2020
€

2019
€
104.053
69.965
34.088

20.844
553
15.443
25.813

36.840

-5.011

-2.752

34
-338

34
-349
-304

-315

-5.315

-3.067
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1.3 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa [1]
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Inventaris
€
11.252
-10.600
652

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari

-223
-223

Afschrijvingen
Mutaties 2020

11.252
-10.823
429

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

Afschrijvingspercentage Inventaris

20 %

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden [2]

Gereed product en handelsgoederen
Boeken
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31-12-2020
€

31-12-2019
€

6.099

7.058
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1.3 Toelichting op de balans
Vorderingen [3]

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten cursussen

Liquide middelen [4]
Banktegoeden
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31-12-2020
€

31-12-2019
€

-

23

31-12-2020
€

31-12-2019
€

4.782

4.816

31-12-2020
€

31-12-2019
€

35.684

30.350

31-12-2020
€

31-12-2019
€

3.146

29.821
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1.3 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN [5]

Besteedbaar vermogen
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

2020
€

2019
€

36.667
-5.315
31.352

39.734
-3.067
36.667

Het ingehouden deel van het resultaat over 2020 bedraagt € -5.315 . Het bestuur stelt voor het resultaat ten
laste van het besteedbaar vermogen te brengen.
KORTLOPENDE SCHULDEN [6]

Handelscrediteuren
Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Premies sociale verzekeringen

Schulden ter zake van pensioenen
Pensioenverplichting personeel

Overige schulden
Nog te betalen lonen
Vakantiegeldverplichting
Nog te betalen NOW subsidie

Overlopende passiva
Nog te betalen activiteitenlasten
Nog te betalen administratiekosten
Vooruitontvangen cursusgeld
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31-12-2020
€

31-12-2019
€

187

261

31-12-2020
€

31-12-2019
€

264
12
276

257
14
271

31-12-2020
€

31-12-2019
€

71

635

31-12-2020
€

31-12-2019
€

813
733
1.859
3.405

837
879
1.716

31-12-2020
€

31-12-2019
€

199
14.650
14.849

2.017
33
31.120
33.170
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1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten [7]
Opbrengst boek
Cursusgelden
Giften en schenkingen

Inkoopwaarde [8]
Kosten cursussen
Kosten overig
Kosten boek

Personeelskosten [9]
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

Afschrijvingen materiële vaste activa [10]
Inventaris

Overige bedrijfskosten [11]
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
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2020
€

2019
€

3.952
51.820
10.000
65.772

3.763
100.290
104.053

43.050
1.920
44.970

63.376
4.835
1.754
69.965

9.741
2.774
758
583
13.856

15.526
3.032
1.745
541
20.844

223

553

494
6.856
4.384
11.734

2.694
8.693
4.056
15.443
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1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten
Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [12]
Diverse baten

Rentelasten en soortgelijke kosten [13]
Bankkosten en provisie

2020
€

2019
€

34

34

338

349

Personeelsleden
Gedurende het jaar 2020 was gemiddeld 0,21 werknemer in dienst op basis van een fulltime dienstverband.
In het jaar 2019 was dit 0,27 werknemer.

Brunssum, 21 juni 2021
Stichting Fondsenwerving S.B.O.K.
w.g. Het bestuur
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