
Wat is er allemaal  
dit jaar gedaan?

- JAARVERSLAG -

2018



2

StotterFonds

Postbus 80

3860 AB NIJKERK

tel 030 233 3336

info@stotteren.nl

www.stotteren.nl

Vormgeving: Sandra Holleman

Foto’s en illustraties: Pixabay & Vecteezy

Copyright © 2019 SF Nijkerk



3

00
Inhoudsopgave

01. Inleiding ............................................................................... 5

02. Organisatie  .......................................................................... 7

03. StotterFonds ......................................................................... 9

04. Werkgroep Communicatie .................................................. 15

05. Wetenschap ....................................................................... 19

06. Werkgroep Webredactie www.stotteren.nl ......................... 21

07. Fondsen .............................................................................. 23

08. Donateur en Sponsor Beleid ................................................ 25

09. Nederlandse Stottervereniging Demosthenes ...................... 27

10. Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie ...................... 29

11. Financieel Jaarverslag 2018 ................................................. 31

12. Jaarrekening  ...................................................................... 33 



In dit verslag worden de volgende afkortingen gebruikt:
Demosthenes Nederlandse Stottervereniging Demosthenes

EFS European Fluency Specialists

FBPN Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties Nederland

ISA International Stuttering Association

IFA International Fluency Association

NFS Nederlandse Federatie Stotteren, vanaf 2018 StotterFonds

NVLF Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

NVST Nederlandse Vereniging voor StotterTherapie

PDS Personen die stotteren



01

Inleiding
- Dr. Bert J.E.G. Bast, voorzitter StotterFonds -
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We hebben goed gedraaid in 2018. Op  

Wereldstotterdag, 22 oktober hebben we ons 

20-jarig bestaan gevierd met een goed  

bezochte publieksmanifestatie. Het (ook 

internationale) motto was: ‘Speak your mind’, 

d.w.z. zeg wat je op je hart hebt, en dat valt 

niet altijd mee. Geheel modern hebben we in 

de Tolhuis-tuin te Amsterdam een bijeen-

komst georganiseerd met als onderwerpen: 

Stotteren, wat is het; wat heeft het jou  

gedaan; en wat kan je eraan doen? Andrew 

Makkinga heeft deze discussie begeleid in 

drie verschillende tafelrondes, met panelleden 

aan tafel en met deelname uit de zaal.  

Tussendoor waren er een paar optredens, zoals 

‘Ik stotter’, gezongen door Peter Gayle en de 

film ‘Fucking Cola’ van Sophie van der Pol, 

omlijst met vlogs van personen die stotteren. 

Het verslag van de meeting komt uitgebreider 

op onze site te staan. Ook presenteerden we 

onze nieuwe naam: StotterFonds. Dat zegt 

immers gelijk waar het over gaat. 

Na afloop hebben we gezellig nagepraat met 

uitzicht over het IJ, mooi! Ook nu weer heeft 

deze dag veel aandacht in de pers opgewekt 

(zie aldaar) en we mogen ons zeer verheugen 

op grote, maar vooral ook kwalitatief goede 

aandacht. De pers (en daarmee ook de  

maatschappij?) begint te begrijpen dat het 

niet om wonderverhalen gaat, dat de dagelijks 

praktijk soms weerbarstig is, maar dat er 

goede methodieken beschikbaar zijn om  

op de diverse leeftijden aan het stotteren  

te werken. 

De normale zaken: een al langer lopend project

over pesten (met diverse onderdelen) is afge-

rond. Het wetenschappelijk project over ‘Neuro-

genetica van stotteren’ is verder uitgebreid.

Internationaal van belang was de gezamen-

lijke meeting van de ISA, de International 

Fluency Association (IFA) en de International 

Cluttering Association (ICA) in juli in Hiroshima. 

Veel wetenschappelijke uitwisseling en ‘onze’ 

Marie-Christine Franken heeft daar de grote 

3-jaarlijks prijs gekregen, de Knowledge 

Development and Innovation Award voor haar

baanbrekend onderzoek over vroege interventie. 

Evenals vorige jaren heeft ook nu de inbedding

binnen het FBPN in Nijkerk goed gewerkt. 

Het StotterFonds (we gebruiken nu consistent 

de nieuwe naam) is continue bereikbaar, de 

nieuwe website wordt goed onderhouden, 

aangevuld en bezocht. Daarnaast zijn vele 

vrijwilligers ons in al die jaren trouw gebleven, 

en er komen ook regelmatig weer ‘frisse’ 

nieuwe mensen met hun ideeën bij. 

Maar deze structurele zaken zijn natuurlijk 

alleen van belang voor onze activiteiten ten 

behoeve van het stotteren. Al deze 

werkzaamheden (en nog vele andere, zoals 

uit de rest van het jaarverslag blijkt) konden 

tot stand komen dankzij de inzet van vele 

vrijwilligers in diverse commissies en 

besturen. De onderlinge verstandhoudingen 

waren ook nu weer goed, en het is de 

uitdaging om de nodige professionalisering 

verder uit te werken met instandhouding van 

het menselijk gezicht van alle betrokkenen. 
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Organisatie
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Medewerkers
Jeanet Huijgen en Margreet van ’t Land  

van het FBPN in Nijkerk.

Taken
• Voorlichting

• Informatiemateriaal verzenden

• Secretariële werkzaamheden

• Deelname aan webredactie

• Website en Facebook 

   “up to date” houden

• Deelname aan werkgroep 

   Communicatie

Adviesraad
De taak van de Adviesraad bestaat uit het 

adviseren van het bestuur bij de beleids-

vorming en -uitvoering, het beoordelen van 

bij het StotterFonds ingediende projecten 

en het signaleren van relevante (maatschap-

pelijke) ontwikkelingen. Indien nodig wordt 

hiervoor een beroep op de Adviesraad 

gedaan. Er is in 2018 éénmaal vergaderd 

met de adviesraad  

Organisatie

Het bestuur heeft in 2018 6 maal vergaderd.

Bert Bast

Aangetreden: 
oktober 2009

VooRzittER

Ernst van der Vlist

Aangetreden:  
november 2015

PENNiNG-
MEEStER

Jan Bouwen

Aangetreden: 
april 2007

BEStUURSLiD

Anja van der Vlist-Pluut

Aangetreden:  
juni 2014

BEStUURSLiD

John Kagie

Aangetreden: 

november 2015

BEStUURSLiD

Mw. 
M. Lelyveld-Voets

Dhr. 
W. van Alphen

Dhr. 
A.  Alderlieste

VooRzittER LiD LiD

Samenstelling adviesraad

Bestuur samenstelling eind 2018
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StotterFonds
- Jeanet Huijgen -
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StotterFonds

Doelstelling
Het StotterFonds heeft als hoofddoel het 

stimuleren en geven van goede voorlichting 

en informatieverstrekking over allerlei  

aspecten zoals preventie, diagnostiek,  

evaluatie van therapieën; de emancipatie 

van de stotterende medemens en het  

verruimen van de kennis rond de stotter-

problematiek. 

Financiering
Demosthenes is een belangrijke financiële 

partner. De voorlichting van het StotterFonds 

ligt op één lijn met de voorlichting van een 

patiëntenvereniging. Deze valt binnen de 

voorwaarden die de Stichting Fonds PGO 

stelt en rechtvaardigt de besteding van een 

deel van de PGO-bijdrage aan Demosthenes. 

Naast deze indirecte PGO bijdrage betalen 

zowel NVST als Demosthenes een vaste 

bijdrage voor de exploitatie van het Stotter-

Fonds. Verder mogen we ons verheugen in 

een aantal sponsoren en donateurs.

Bereikbaarheid
Het StotterFonds is bereikbaar van  

maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Vragen
Bij het StotterFonds kan iedereen vragen 

stellen over stotteren. De meeste vragen-

stellers zijn op zoek naar feitelijke informatie 

of advies. Anderen zoeken hulp. Deze 

categorieën zijn niet altijd te scheiden en 

pas tijdens een gesprek kan blijken dat er 

achter een informerende vraag een vraag 

om hulp verscholen zit. Complexe vragen 

worden doorgaans beantwoord door de 

eigen achterwacht van deskundigen. Anja 

van der Vlist-Pluut beantwoordt vragen 

van de media, van studenten en van/over 

oudere kinderen; Mark Pertijs beantwoordt 

de vragen van/over studenten in het hoger 

onderwijs;  Ilanda de Dood beantwoordt 

vragen over stotteren bij alle leeftijds- 

groepen. Vragen van ouders over hun 

kinderen die stotteren worden beantwoord 

door Monique Hakkenes. Liesbeth van 

Wijngaarden beantwoordt vragen over 

stotteren en een verstandelijke handicap. 

Er wordt naar gestreefd om vragen binnen 

twee werkdagen te beantwoorden.  
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De vragen zijn divers bv:

• Ouders van jonge kinderen willen meer 

weten over het omgaan met het  

beginnende stotteren van hun kind. 

• Scholieren zoeken informatiemateriaal 

voor een spreekbeurt of werkstuk.

• Over het gebruik van medicatie bij  

stotteren van een volwassene. 

• Over het omgaan met stotteren tijdens 

een presentatie op school.

Bepaalde vragen worden doorgestuurd  

naar de NVST of Demosthenes. Het kan  

dan vragen betreffen over scholing van 

therapeuten of over ervaringen met 

solliciteren van mensen die stotteren.  

De meeste aanvragen om informatie komen 

per telefoon of e-mail binnen

www.stotteren.nl
De grote hoeveelheid informatie die 

inmiddels op de website te vinden is, zorgt 

ervoor dat er geleidelijk minder vragen 

binnenkomen bij het StotterFonds. 

Onderstaande tabel maakt dit duidelijk:

Overzicht van het aantal contacten per medium in 2018:
Postbus 80, 3860 AB Nijkerk           0

Telefoon 030 233 33 36         26

E-mail info@stotteren.nl         23

Websitebezoekers www.stotteren.nl 54.113

Facebook Stotteren.nl          5

Vergeleken met voorgaande jaren: 
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Vergeleken met voorgaande jaren: 

  2014 2015 2016 2017 2018

Ouders   29 28 18 17 21

Studenten   14 8 9 10 5

Personen die stotteren   30 14 8 21 9

Logopedisten   11 5 6 11 5

Omgeving     4 3 4 3 4

Leerkrachten     3 2 1 1 2

Overigen (o.a. media)     9 13 12 14 8

totaal   104 73 57 77 54

Overzicht van het totaal aantal 
gestelde vragen, uitgesplitst  
per doelgroep in 2018:
Ouders  21

Studenten 5

Personen die stotteren 9

Logopedisten 5

Omgeving  4

Leerkrachten   2

Overigen (o.a. media) 8

totaal 54
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Via de website wordt informatie afgestemd 

op de diverse doelgroepen. We zien in het 

verslag over 2018 zoals altijd een dipje in  

de zomervakantie en een piek rond Wereld-

stotterdag, 22 oktober. Door de jaren heen 

zien we het aantal bezoekers en gebruikers 

gestaag stijgen. 

Grafische weergave van het bezoek van de 

website www.stotteren.nl in 2018.

Vergeleken met voorgaande jaren:
 2015 2016 2017 2018

Gebruikers 36.370 40.905 47.734 54.113

Sessies 50.475 55.764 64.159 72.255

Paginaweergaven 118.079 130.610 136.348 149.780

2015 2016 2017 2018

Paginaweergaven

Sessies

Gebruikers

WEBSITE
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Screeningslijst Stotteren
In de rubriek  ‘Kinderen’ ‘Informatie voor 

ouders’ staat de “Screeningslijst Stotteren”. 

Dit is een test bedoeld voor ouders en 

verwijzers van kinderen van 2 tot 7 jaar.  

Een ingevulde test doet een uitspraak over 

ernst en aard van het stotteren en geeft  

een advies voor een vervolgactie.  

Veel gestelde vragen
In de rubrieken ‘Kinderen’ ‘Jongeren’ en 

‘Volwassenen’ bevindt zich een sub segment 

‘Veel gestelde vragen’. Hier worden de 

zogenaamde Frequent Asked Questions 

(FAQ’s) behandeld. Wie een meer specifieke

vraag heeft over de eigen situatie of ervaring,

kan met een persoonlijke vraag het Stotter-

Fonds benaderen. 

Media
Programmamedewerkers en journalisten 

hebben het StotterFonds in 2018 8 x maal 

benaderd omdat ze op zoek zijn naar iemand

die stottert, naar een ouder of naar een 

stottertherapeut voor een achtergrond- 

verhaal, een interview of een studiogesprek. 

StotterFonds-winkel
Informatiemateriaal wordt voornamelijk 

via de webwinkel op www.stotteren.nl 

aangevraagd. Hier is een overzicht te zien 

van al het beschikbare materiaal waarbij op 

eenvoudige wijze een keuze gemaakt kan 

worden van materiaal en hoeveelheid. In 

2018 zijn er 36 bestellingen verstuurd en is 

er voorlichtingsmateriaal verkocht tijdens 

het congres van de NVST. De totale waarde 

was e 439,65. De bestellingen bestaan uit 

een of diverse artikelen, zoals folders,  

boeken, brochures, posters die in de Stotter-

Fonds-winkel besteld kunnen worden.

 
Digitale nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief werd in 2018 drie 

maal verstuurd naar stottertherapeuten, 

donateurs van wie het e-mail adres bekend is 

en iedereen die zich heeft aangemeld om de 

nieuwsbrief te ontvangen. 
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Werkgroep  
Communicatie

- Annelies Mobach, voorzitter -



16

04

Samenstelling van de werkgroep
De samenstelling van de werkgroep is het 

afgelopen jaar weer veranderd. De werkgroep 

bestond uit de volgende deelnemers:  

Erik Hollander, Marloes van Dongen, 

Marinda Hall (die deelnemen namens 

patiëntenvereniging Demosthenes) en  

Hilde Hofstee en Annelies Mobach (namens 

de Nederlandse Vereniging voor Stotter-

therapie). Halverwege het jaar hebben Hilde, 

Marinda en Marloes de werkgroep verlaten 

en in het najaar is Kim Dorchain bij de werk-

groep gekomen. Daarnaast werden we onder-

steund door bestuurslid Anja van der Vlist-

Pluut en Ilanda de Dood van de webredactie 

van het StotterFonds. De administratieve 

ondersteuning werd ook dit jaar verzorgd 

door Jeanet Huijgen van het FBPN. De werk-

groep heeft 11 keer vergaderd, dit jaar alle 

keren via Skype.  

Doel van de werkgroep  
Communicatie
De werkgroep heeft tot doel: informatie 

geven over stotteren, de kennis over stotteren

en de maatschappelijke acceptatie van 

stotteren te bevorderen en mensen die 

stotteren te ondersteunen. Het geven van 

voorlichting over stotteren heeft o.a. ook 

een preventief doel: door meer kennis kan 

bijvoorbeeld een kind dat gaat stotteren 

eerder worden gesignaleerd en sneller 

worden behandeld. Afgelopen jaar heeft de 

focus gelegen op de viering van het 20 jarig 

bestaan van de NFS op Wereldstotterdag en 

de naamsverandering naar StotterFonds.

Onze doelgroep bestaat uit personen die 

stotteren (kinderen, adolescenten, vol- 

wassenen), ouders, (toekomstige) docenten, 

artsen, therapeuten, zorgaanbieders, 

werkgevers en het algemene publiek.

Werkgroep Communicatie
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Wereldstotterdag 2018
Wereldstotterdag stond dit jaar in het teken 

van de viering van het 4e lustrum van het 

StotterFonds. Het lustrumfeest is door het 

bestuur georganiseerd en de werkgroep 

heeft ter gelegenheid van deze dag een lang 

gekoesterde droom gerealiseerd. We 

hebben een poster gemaakt met bekende 

Nederlanders die stotteren, met daarop 

foto’s en quotes van o.a. Typhoon, 

Waldemar Torenstra en Douwe Bob. De 

posters zijn uitgedeeld op het lustrumfeest. 

De poster kan o.a. gebruikt worden bij het 

geven van een presentatie. 

Daarnaast hebben we via Demosthenes en 

de NVST een oproep gedaan aan mensen 

die stotteren om een korte vlog te maken 

over wat stotteren voor hen betekent. Uit 

alle inzendingen zijn twee compilaties 

gemaakt en die zijn getoond tijdens het 

lustrumfeest. De filmpjes zijn terug te zien 

op de website en de posters zijn te bestellen 

in de webshop. De posters zijn ook digitaal 

naar de leden van de NVST gestuurd. 

     

Waldemar Torenstra (acteur):

“STOTTeren IS SOMS 

eChT heel OnhAnDIg, 

MAAr heT hOOrT een BeeTje 

BIj Me en AlS je DAT ACCepTeerT 

kun je er Ver Mee kOMen.”

WIj 
STOTTeren

OOk!

Typhoon (rapper):

“Ik Ben een STOTTerAAr 

MAAr één MeT De BeATS... ”

Martin Laamers 
(ex-profvoetballer):

“ACCepTATIe”

Douwe Bob (zanger):

“MISSChIen Ben Ik DAArOM 

OOk Wel gAAn zIngen, 

DAn STOTTer Ik nIeT.”

Ed Sheeran 
(singer-songwriter): 

“knOWIng WhAT TO SAy 

BuT nOT reAlly 

BeIng ABle TO expreSS 

IT IS The MOST DIFFICulTy”
Bron: The Stuttering Foundation

Derek Otte 
(dichter en spoken word-artiest): 

“VAnuIT MIjn MOeITe MeT Spreken, 

IS MIjn lIeFDe 

 VOOr SChrIjVen VOOrTgekOMen.”
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Social Media
In de week voor en na Wereldstotterdag is 

er elke dag een vlog op facebook geplaatst.

Vragen/voorlichting
Er zijn het afgelopen jaar een paar vragen 

binnengekomen, o.a. over hoe om te gaan 

met de eisen omtrent het technisch lezen  

op de basisschool (DMT en AVI lezen).  

Hier hebben we vorig jaar een folder over 

geschreven en die konden we nu inzetten. 

Ook hebben we Boer Wim (van het 

programma ”boer zoekt vrouw”) een 

T-shirt gestuurd, met de quote: Wat Wim 

zegt wil je wel dubbel horen”. 

Er nemen soms mensen contact met ons op 

om aan te geven dat ze wel voorlichting 

willen geven. Die personen worden dan 

benaderd en als zij het willen op de lijst met 

voorlichters geplaatst of zij krijgen een 

voorstel om werkgroeplid te worden. 

Overige activiteiten
Er is door het jaar heen informatie door  

de werkgroep op de website, Facebook  

en Twitter geplaatst. De folder stotteren  

en pesten is herschreven en zal net als  

de andere folders komend jaar in een 

nieuwe lay-out verschijnen. 

Daarnaast is er een nieuwe folder voor 

basisschoolleerlingen in de maak; “sta sterk 

met je stotteren, houd een spreekbeurt” en 

zijn er plannen om een nieuw informatie-

pakket voor leerkrachten en leidsters samen 

te stellen.
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Wetenschap
- Dr Bert J.E.G. Bast, voorzitter SF -
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We werken gestaag door aan het project: 

Neurogenetica van Stotteren’. Dit samen-

werkingsproject van het Erasmus Medisch 

Centrum Rotterdam en het Max Planck 

Instituut voor Psycholinguistiek in  

Nijmegen is een vervolg op het baan-

brekende onderzoek van Dr Marie-Christine 

Franken over het mooie effect van vroege 

interventie bij kinderen die stotteren. 

 

Kort samengevat gaan we nu kijken of we 

een relatie vinden tussen genen, diagnostiek 

en het resultaat van therapie. Momenteel is 

er materiaal van ongeveer de helft van de 

betrokkenen verzameld. 

En we proberen een nieuw project op te 

starten over iatrogeen stotteren. Soms  

gaan mensen na een behandeling met 

psychofarmaca stotteren; hoe komt dat, 

waardoor wordt het veroorzaakt en hoe 

kom je er van af? 

We houden uiteraard iedereen op de hoogte.

Wetenschap
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Werkgroep 
webredactie

- Wilma Schipper -
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Werkgroep 

webredactie 

www.stotteren.nl   

Werkwijze van de Webredactie
De redactie streeft ernaar om de ‘stotter-

wereld’ breed vanuit PDS’s (personen die 

stotteren) en therapeuten te vertegen-

woordigen. Op de website www.stotteren.

nl en op de facebookpagina stotteren.nl is  

er inbreng vanuit verschillende hoeken.  

De inbreng uit zich in columns/ervarings-

verhalen van zowel stotterende mensen als 

therapeuten, vlogs van ervaringsdeskundigen 

en door de redactie geschreven artikelen. 

Ook wordt er ingesprongen op de actualiteit

zodat alle belanghebbenden snel op de hoogte

zijn van de verschillende activiteiten en 

nieuwe publicaties in de media. De rubrieken

zijn speciaal gericht op ouders, kinderen, 

jongeren, volwassenen en professionals.

Samenstelling van de  
Webredactie in 2018
Wilma Schipper (voorzitter), Ilanda de Dood 

(t/m april), Jurre Kruse (t/m april), Rik Mets, 

Bas Joosse, Rutger Wilhelm (april t/m 

augustus), Wesley de Kraker (vanaf juli) en 

Jeanet Huijgen (medewerker FBPN, notulist).

Activiteiten van de Webredactie
De redactie heeft in 2018 overleg gevoerd 

via e-mail, WhatsApp en telefoon. Daarnaast 

heeft zij eenmaal een bespreking gehad in 

Alkmaar en tweemaal via Skype en was een 

groot deel van de redactie aanwezig bij  

het Lustrumfeest op Wereldstotterdag op 

22 oktober 2018. 

Bij de vergadering in april namen Jurre Kruse 

en Ilanda de Dood afscheid van de web-

redactie. Beiden hebben jarenlang heel veel 

betekend voor de redactie. Ilanda als stotter-

therapeut en initiërende en bindende factor, 

Jurre als ervaringsdeskundige, technische 

man en schakel tussen de websitebouwer 

(InternetDienstenNederland) en de redactie. 

Van april tot en met augustus was Rutger 

Wilhelm lid van de redactie. Sinds juli is 

Wesley de Kraker lid van de redactie. Hij is 

student ICT en heeft de taken van Jurre 

Kruse overgenomen. Een van Jurres laatste 

taken was het vernieuwen van het uiterlijk 

van de website. Vooral de homepage werd 

herzien. Daarbij verdween het voorportaal 

en zijn de websites van Demosthenes en de 

NVST voortaan via hun logo’s op www.

stotteren.nl makkelijk te bereiken. Vlogs 

over stotteren hebben een prominente plek 

gekregen op de website. 

Op 3 april 2018 ging de vernieuwde versie 

van de website live. In de rest van het jaar 

werd de vernieuwde website geëvalueerd 

en werd het onderdeel Ouders uitgebreid 

onder de loep genomen en verbeterd. Rond 

Wereldstotterdag werden vele vlogs geplaatst 

en kwamen twee compilaties van vlogs op 

de homepage te staan.
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Fondsen 
- Bert Bast / Ernst van der Vlist -
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Fondsen  

Het Prins Bernard Cultuurfonds heeft ons  

ook dit jaar weer middels een genereuze 

subsidie in staat gesteld om verder te werken 

aan het project ‘Neurogenetic aspects of 

stuttering”. Dit project wordt uitgevoerd in 

een samenwerkingsverband van het Erasmus 

Medisch Centrum Rotterdam en het  

Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek 

te Nijmegen. 

Ook hebben we met steun uit dit Fonds  

en onze partners een project over pesten  

en stotteren opgestart. Er is een aantal 

nieuwe brochures gemaakt en gedrukt in  

het kader van wereldstotterdag. Dit project 

is in 2018 afgerond.

Een gedeelte van de internationalisering  

van ons werk konden we verder uitvoeren; 

werken aan een cultuuromslag met betrekking 

tot stotteren krijgt immers ook in Nederland 

weer extra waarde, als dergelijke inzichten 

kennelijk wereldwijd worden gedragen.  

In dit kader past ook ons overleg met de 

World Health Organization in Genève. 

We konden bijdragen aan het maken van 

een korte film ‘Fucking Cola’, die vertoond  

is op WSD. Ook ander diverse filmpjes zijn  

in bewerking, waarbij we deze gelden meer 

als smeerolie dan als brandolie gebruiken.

Bovendien konden we zo weer een  

gedeelte van onze diverse voorlichtings-

activiteiten betalen.

Dankzij de steun van het prins Bernhard Cultuurfonds hebben we in 
2018 weer een aantal projecten kunnen uitvoeren. De komende jaren 
zal er aandacht besteed worden om extra fondsen te werven.
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Donateurs
Via de website kunnen bezoekers zich aan-

melden om donateur te worden. De aan-

melding geschiedt geheel digitaal en er kan 

gekozen worden voor elk gewenst bedrag. 

De persoonsgegevens worden door het 

StotterFonds op een zorgvuldige wijze ver-

werkt, geheel in overeenstemming met de 

Wet bescherming persoonsgegevens. Voor 

het StotterFonds was deze automatiserings-

slag een grote stap in de goede richting om 

de kans op een positieve respons te ver-

groten, en we gaan er meer aan doen om 

bezoekers daadwerkelijk te bewegen geld te 

doneren en op deze wijze het werk van het 

StotterFonds te steunen. Op dezelfde pagina 

steun ons wordt de bezoeker geïnformeerd 

over andere mogelijkheden om het Stotter-

Fonds te ondersteunen, zoals het schenken 

van grotere bedragen en het nalaten. 

Het verlenen van steun door supporter of 

bedrijfssponsor te worden behoort eveneens 

tot de mogelijkheden.  

Bovendien worden de werving van vrijwil-

ligers en het lidmaatschap van Demosthenes 

met de knop steun ons onder de aandacht 

gebracht. En zo hebben zich via de website 

enkele nieuwe vrijwilligers gemeld.

 

Dit jaar heeft wederom een aantal vrijwilligers 

namens de het StotterFonds gecollecteerd 

voor de Nederlandse Stichting voor het  

Gehandicapte Kind (NSGK). Bij deze jaar-

lijkse collecte ten behoeve van deze NSGK 

wordt de helft van de opbrengst ervan 

afgestaan aan de organisatie (in ons geval 

het StotterFonds) die vrijwilligers voor deze 

collecte aanlevert. 

partners
Voor de voorlichtingsactiviteiten en de  

exploitatiekosten heeft het StotterFonds 

ook in 2018 van de Nederlandse Stotter-

vereniging Demosthenes en de Nederlandse 

Vereniging voor Stottertherapie steun 

mogen ontvangen in de vorm van jaarlijkse 

bijdragen. Ook deze bijdragen van de 

participerende verenigingen voor mensen 

die stotteren en die van stottertherapeuten 

blijven noodzakelijk. 

Donateur en sponsor beleid 
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De Nederlandse Stottervereniging  

Demosthenes is een landelijke vereniging  

en dé belangenbehartiger van mensen  

die stotteren en ouders van stotterende 

kinderen in Nederland. Demosthenes heeft 

ongeveer driehonderd leden en houdt zich 

bezig met activiteiten gericht op lotgenoten-

contact, voorlichting en belangenbehartiging. 

Naast de contributie die de leden betalen,  

is de structurele subsidie van het ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een 

belangrijke bron van inkomsten. 

 

De vereniging heeft met Bert Bast en  

John Kagie een vertegenwoordiging in het 

bestuur van het StotterFonds.

 

De voorlichting is hoofdzakelijk uitgevoerd 

door het StotterFonds. Demosthenes heeft 

daarvoor een financiële bijdrage beschikbaar 

gesteld.  

 

Op het gebied van lotgenotencontact is  

o.a. een stadswandeling met rondvaart in 

Zutphen, een verenigingsweekend en  

een workshop Spreken in het openbaar 

georganiseerd. Daarnaast werden diverse 

Stottercafé’s verspreid door het land 

ondersteund. 

Verder hebben een aantal mensen namens 

Demosthenes deelgenomen aan een 

internationale uitwisseling in Italië en de 

BSA Conferentie in Cardiff, Wales. Namens 

Demosthenes werd door vier mensen 

deelgenomen aan de Ameland Adventure-

run. Verslagen en filmpjes van de diverse 

activiteiten staan op onze website. 

 

Betreffende belangenbehartiging heeft 

Demosthenes in 2018 geparticipeerd in 

diverse nationale en internationale 

organisaties zoals Ieder(in), de European 

League of Stuttering Associations (ELSA) en 

de International Stuttering Association (ISA). 

 

De ledenadministratie van Demosthenes 

wordt door het FBPN verzorgd. Hiervoor 

wordt het ledenbeheersysteem Sodales 

gebruikt. Betalingsverzoeken voor het innen 

van de contributie worden door FBPN 

verstuurd.  

Demosthenes beschikt sinds begin 2017 ook 

over een adviesraad. Hierin hebben enkele 

voormalige bestuursleden plaatsgenomen. 

De adviesraad ondersteunt het bestuur als 

daar vraag naar is. 
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- Nathalie van der Ploeg, Secretaris NVSt -
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logopedist-stottertherapeuten 
van de nVST 
De Nederlandse Vereniging voor Stotter-

therapie (NVST) is de landelijke organisatie 

van therapeuten, die zich gespecialiseerd 

hebben op het gebied van stotteren.  

De NVST bestond in 2018 uit 80 logopedist-

stottertherapeuten, 4 aspirant-leden,  

30 begunstigers en 4 ereleden.  

Op de Algemene Ledenvergadering van  

13 november 2018 is dhr. Coen Winkelman 

benoemt tot erelid van de NVST.

Logopedist-stottertherapeuten zijn werkzaam 

binnen een stottercentrum, een eigen praktijk, 

in het hoger onderwijs of een universitair 

centrum. De leden van de NVST zetten zich 

in om de beste zorg te ontwikkelen en te 

leveren op het gebied van diagnostiek en 

behandeling van stotteren en broddelen. 

Alle NVST logopedist-stottertherapeuten en 

begunstigers staan geregistreerd in het  

Kwaliteitsregister voor Paramedici. Zij 

behandelen met name patiënten die 

stotteren en broddelen en volgen jaarlijkse 

uitgebreide na- en bijscholing en intervisie 

op het gebied van vloeiendheids stoornissen 

om de kwaliteit van de diagnostiek en 

therapie te waarborgen. 

De StotterFonds-bestuursleden namens de 

NVST waren in 2018 Jan Bouwen en  

Anja van der Vlist-Pluut. Indien gewenst 

was er nog onderlinge afstemming en 

overleg tussen de voorzitters van het 

StotterFonds en de NVST.

Annelies Mobach en Hilde Hofstee zijn 

namens de NVST de afgevaardigden voor 

de werkgroep Communicatie.

Wilma Schipper maakte als NVST-lid deel uit 

van de StotterFonds-webredactie. 

Aline Lievers heeft zich ingezet om namens 

de NVST de samenwerking met Demosthenes 

verder te ontwikkelen en te stimuleren. 

Ontwikkelingen
Bevorderen van de professionele  

ontwikkeling van leden

Na afloop van de algemene ledenvergadering 

van de NVST die twee keer per jaar plaats-

vindt, is een studiemiddag georganiseerd. In 

2018 is de behandelmethode MINI-KIDS aan 

bod gekomen en was er een studiemiddag 

gericht op de ontwikkelingen van de aflopen 

10 jaar in de stottertherapie bij volwassenen. 

European Fluency Specialists Register  

(EFS Register)

De missie van het EFS is het op Europees 

niveau bevorderen van de hoogste standaard 

van zorg, onderwijs en onderzoek op het 

gebied van vloeiendheidsstoornissen met als 

doel de kwaliteit van leven te verbeteren 

voor personen die stotteren en broddelen. 

NVST-leden hebben in 2018 geregistreerd 

in het Europese register voor logopedist-

stottertherapeuten (EFS-register) (http://

www.europeanfluencyspecialists.eu). Er 

hebben zich zesenvijftig NVST leden 

geregistreerd, Nederland is hiermee het land 

met de meest EFS-geregistreerde therapeuten. 

De NVST zet zich in om haar leden te 

stimuleren en te faciliteren om de EFS- 

registratie te verkrijgen en te behouden. 
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De details van de financiën zijn te vinden op 

de volgende bladzijden en zijn als zodanig 

vastgesteld door ons accountantskantoor: 

s:fact B.V. In het jaar 2018 werd op Wereld- 

stotterdag de nieuwe naam StotterFonds 

gelanceerd en werd het 20-jarig lustrum 

gevierd. Dit bracht extra uitgaven met zich 

mee, waardoor de uitgaven ca. e 7500,-  

hoger waren dan de voorgaande jaren. 

Dankzij een extra bijdrage van Demosthenes 

kon het jaar  toch met een positief resultaat 

worden afgesloten.

De subsidie van e15.000,- van het Prins 

Bernhard Cultuur Fonds die wij de afgelopen 

jaren hebben ontvangen is (nog) niet 

definitief ontvangen voor het jaar 2018 en  

is opgenomen als een vordering. Deze 

subsidie maakt het mogelijk dat wij enkele 

specifieke projecten kunnen realiseren of daar  

een bijdrage aan kunnen leveren. Daarnaast 

wordt een deel van dit geld gebruikt om het 

niveau van de informatievoorziening (o.a. de 

website) op een steeds hoger peil te brengen. 

De inkomsten uit donaties zijn licht gestegen; 

echter blijven deze inkomsten op een 

zorgelijk laag niveau. Hier zal het komende 

jaar aandacht aan worden besteed.

De overige baten, met name de inkomsten 

van Demosthenes en de NVST maken het 

mogelijk, dat het StotterFonds zijn taken met 

betrekking tot voorlichting op een goed 

niveau kan handhaven. Uit de balanspositie 

blijkt, dat deze vrijwel constant is gebleven. 

Er is een buffer opgebouwd die iets groter is 

dan de jaarlijkse reguliere inkomsten. En dat 

proberen we zo in stand te houden voor de 

komende jaren. 

Concluderend kan worden gesteld, dat het 

afgelopen jaar nog met een klein overschot is 

afgesloten, maar dat er zorgen zijn of het voor 

de komende jaren mogelijk zal zijn om de 

exploitatie “rond” te krijgen. Ook bijdragen 

aan de ondersteuning van specifieke projecten 

zal dan moeilijker worden.  Wij hebben dan 

ook de komende jaren alle financiële hulp van 

u nodig om de belangrijke doelstellingen van 

het StotterFonds te kunnen blijven behartigen.

Financieel jaarverslag 2018
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Postbus 80, 3860 AB Nijkerk
Tel: 030-233 33 36

E-mail: info@stotteren.nl
www.stotteren.nl


