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Inleiding
- John Kagie, voorzitter StotterFonds -
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Het jaar 2019 stond nationaal en inter- 

nationaal in het teken van onder meer  

een tropische zomer, boze boeren, de 

Elfstedenzwemtocht, de voorbereidingen  

van de Brexit, de brand in de Notre Dame  

en de ebola-crisis. Voor het StotterFonds 

waren de ontwikkelingen gelukkig  

minder dramatisch, maar er is toch weer  

veel gebeurd.

Om te beginnen hebben we afscheid 

genomen van Bert Bast en Jan Bouwen  

als bestuursleden en van Riet Lelyveld van  

de adviesraad. Bert blijft nog verbonden  

met het StotterFonds door zitting te nemen 

in de adviesraad en zijn bijdrage te leveren 

aan de commissie wetenschap. 

In maart heeft Erwin ten Holder zich 

beschikbaar gesteld als bestuurslid en 

toekomstig penningmeester. Vanaf januari 

2020 neemt hij de functie over van Ernst  

van der Vlist. Annelies Mobach, die al 

geruime tijd voorzitter was van de werkgroep 

communicatie is nu ook lid van ons bestuur. 

Ondergetekende heeft de functie van 

voorzitter overgenomen en Anja van der Vlist 

is nu vicevoorzitter.

We zijn zeer blij met de intensivering van de 

samenwerking met Demosthenes. Bij alle 

bestuursvergaderingen van het StotterFonds 

waren twee of meer Demosthenes-bestuurs-

leden aanwezig.   

Dan een greep uit de activiteiten, waarover  

u elders in het verslag meer kunt lezen.  

De taakverdeling binnen het bestuur is 

geactualiseerd. Hetzelfde geldt voor de 

informatie over stotteren op het Gezond-

heidsplein. Het stottercentrum Rotterdam 

heeft met onze financiële ondersteuning 

Turkse en Marokkaans-Arabische video’s 

gemaakt om ouders te helpen bij het  

gebruik van de Screeningslijst stotteren.  
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Voorbereidingen worden getroffen voor  

een dergelijke Nederlandse video voor 

laaggeletterden. Een set van acht nieuwe 

folders is onder therapeuten verspreid. 

Hierop is bijzonder positief gereageerd. 

Bestaande donateurs zijn met een brief 

geïnformeerd over recente ontwikkelingen. 

Gewerkt is aan het ondertitelen van video’s 

van de (Amerikaanse) Stuttering foundation. 

Met de organisatie van het Amsterdam 

Kindersymposium, dat dit jaar in februari zal 

worden gehouden, zijn afspraken gemaakt 

over onze inbreng en financiële onder- 

steuning. De Wetenschapscommissie heeft 

een nieuwe definitie van stotteren gemaakt, 

die op onze website beschikbaar is.

Het internationale thema van Wereldstotter-

dag (zoals bekend 22 oktober) was Growth 

Through Speaking, voor binnenlands gebruik 

vertaald in “Stevig staan met stotteren”.  

De Werkgroep Communicatie heeft een 

persbericht opgesteld en een folder en poster 

voor en over spreekbeurten op school 

gemaakt. De aflevering van het kinder- 

programma Het Klokhuis, doelgroep van 

zeven tot elf jaar, stond op genoemde datum 

in het teken van stotteren. Daarnaast waren 

er diverse interviews en artikelen over 

stotteren.

Met dank voor uw aandacht, John Kagie
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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 (maatschappe-

lijke) ontwikkelingen. Indien nodig wordt 

hiervoor een beroep op de Adviesraad 

gedaan. In het voorjaar is Mevrouw Lelyveld 

onder grote dank afgetreden als voorzitter. 

Zij is in die functie opgevolgd door Bert Bast.   

Organisatie

Het bestuur heeft in 2019 4 maal vergaderd.

John Kagie

Aangetreden: 
november 2015

VooRzittER

Ernst van der Vlist

Aangetreden:  
november 2015

Afgetreden:  
december 2019

PEnninG-
mEEStER

Anja van der Vlist-
Pluut

Aangetreden:  
juni 2014

BEStuuRSLid

Annelies mobach

Aangetreden:  
maart 2019

BEStuuRSLid

Erwin ten Holder

Aangetreden: 
maart 2019
per 2020 

Penningmeester

BEStuuRSLid

Dhr. 
B. Bast

Dhr. 
W. van Alphen

Dhr. 
A.  Alderlieste

VooRzittER Lid Lid

Samenstelling adviesraad

Bestuur samenstelling eind 2019



03

03

StotterFonds
- Jeanet Huijgen -
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03
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 personen die stotteren en het  

verruimen van de kennis rond de stotter-

problematiek. 

Financiering
Demosthenes is een belangrijke financiële 

partner. De voorlichting van het Stotter-

Fonds ligt op één lijn met de voorlichting 

van een patiëntenvereniging. Deze valt 

binnen de voorwaarden die de Stichting 

Fonds PGO stelt en rechtvaardigt besteding 

door het Stotterfonds van een deel van de 

PGO-subsidie die Demosthenes ontvangt. 

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 

leeftijdsgroepen. 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 2019:
Postbus 80, 3860 AB Nijkerk           0

Telefoon 030 233 33 36         20

E-mail info@stotteren.nl         34

Websitebezoekers www.stotteren.nl 55.524

Facebook Stotteren.nl          6

Vergeleken met voorgaande jaren: 
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Vergeleken met voorgaande jaren: 

  2015 2016 2017 2018 2019

Ouders   28 18 17 21 15

Studenten   8 9 10 5 14

Personen die stotteren   14 8 21 9 15

Logopedisten   5 6 11 5 7

Omgeving   3 4 3 4 0

Leerkrachten   2 1 1 2 1

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

totaal   73 57 77 54 60

Overzicht van het totaal aantal 
gestelde vragen, uitgesplitst  
per doelgroep in 2018:
Ouders  15

Studenten 14

Personen die stotteren 15

Logopedisten 7

Omgeving  0

Leerkrachten   1

Overigen (o.a. media) 8

totaal 60
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Via de website wordt informatie afgestemd 

op de diverse doelgroepen. We zien in het 

verslag over 2019 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 2019.

Vergeleken met voorgaande jaren:
 2016 2017 2018 2019

Gebruikers 34.905 47.734 54.113 55.524

Sessies 55.764 64.159 72.255 74.113

Paginaweergaven 130.610 136.348 149.780 152.637

2016 2017 2018 2019
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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 subsegment 

‘Veel gestelde vragen’. Hier worden de 

zogenaamde Frequently 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
Er is in 2019, in samenwerking met het  

StotterFonds, een aflevering van Het  

Klokhuis over stotteren gemaakt. 

Programmamedewerkers en journalisten 

hebben het StotterFonds in 2019  diverse 

keren 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 

2019 zijn er 54 bestellingen verstuurd en is 

er voorlichtingsmateriaal verkocht tijdens 

het congres van de NVST en het congres 

van de NVLF.  

De bestellingen bestaan uit een of diverse 

artikelen, zoals folders, boeken, brochures, 

posters en dvd’s die in de StotterFonds-

winkel besteld kunnen worden. 

 
Digitale nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief werd in 2019 

tweemaal verstuurd naar stottertherapeuten, 

donateurs van wie het e-mail adres bekend is 

en iedereen die zich heeft aangemeld om de 

nieuwsbrief te ontvangen.  

Stotteren 
in de klas

Tips voor ouders
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Werkgroep  
Communicatie

- Annelies mobach, voorzitter -
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Samenstelling van de werkgroep
De samenstelling van de werkgroep is het 

afgelopen jaar weer veranderd. 

De werkgroep bestond dit jaar uit 5 leden, 

waarvan 3 nieuwe, te weten: Sukima van 

Velzen (logopedist-stottertherapeut), 

Marieke Mooi (in de zomer afgestudeerd als 

logopedist) en Ilham el Harouni (logopedist-

stottertherapeut in opleiding) en de zittende 

leden Kim Dorchain en Annelies Mobach 

(voorzitter). We werden dit jaar weer 

ondersteund door bestuurslid Anja van der 

Vlist-Pluut en door Ilanda de Dood.  

De administratieve ondersteuning werd ook 

dit jaar verzorgd door Jeanet Huijgen van  

het FBPN. De werkgroep heeft 12 keer 

vergaderd, dit jaar alle keren via Skype, en 

we hebben het jaar afgesloten met een 

gezellig etentje in Utrecht.   

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 het grote belang van open zijn over  

je stotteren. Dit geldt voor volwassenen 

maar ook voor kinderen. Onze doelgroep 

bestaat uit personen die stotteren (kinderen, 

adolescenten, volwassenen), ouders, 

(toekomstige) docenten, artsen,  

therapeuten, zorgaanbieders, werkgevers  

en het algemene publiek. 

Werkgroep Communicatie
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De kracht van open zijn over stotteren geldt 

natuurlijk ook voor volwassenen die stotteren. 

In samenwerking met Demosthenes zijn er 

Boomerangcards gemaakt met de slogan 

“Het is altijd weer een verrassing wat je te 

vertellen hebt”. Deze kaarten zijn rond 

Wereldstotterdag verspreid in publieke 

ruimtes en zijn bedoeld om gesprekken 

tussen mensen uit te lokken.

Voor stottertherapeuten en belangstellenden 

werd er op 22 oktober in het Erasmus MC 

te Rotterdam een vakinhoudelijk symposium 

georganiseerd waar het bovenstaande 

materiaal onder de aandacht werd gebracht.

     

Stevig staan metstotteren

www.stotteren.nl

Hoe meer je weet 
over stotteren, 

hoe steviger je staat!

Hoe meer je durft 
te praten over stotteren, 

hoe steviger je staat!

SF_PosterA3_Stevigstaan2019_DEF.indd   1 30-9-2019   13:26:56

Wereldstotterdag 2019
Wereldstotterdag stond dit jaar in het teken 

van het grote belang van ‘open zijn’ over  

je stotteren. Praten over stotteren is de 

allereerste stap om je zekerder te voelen, 

openheid geeft kracht! 

We hebben de campagne opgezet:        

Stevig Staan met Stotteren! 

We willen kinderen in de leeftijd van 8-14 

jaar die stotteren, hun ouders en leerkrachten 

wijzen op het positieve effect van het 

houden van een spreekbeurt over stotteren. 

De medeleerlingen weten meestal niet 

zoveel over stotteren en vinden het vaak 

interessant om er iets over te horen. In het 

kader van het thema is er een brochure 

gemaakt met informatie en tips over het 

houden van een spreekbeurt met een bij-

behorende poster. De brochure en poster 

zijn weer naar alle logopedist-stotter- 

therapeuten van de NVST gestuurd.
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Social Media
In het begin van 2019 heeft de redactie van 

het tv programma Klokhuis contact met het 

StotterFonds opgenomen omdat zij een 

nieuwe aflevering wilden gaan maken over 

stotteren. We hebben toen Lesley Bos-

schaart (logopedist-stottertherapeut) van 

Stottercentrum Rotterdam bereid gevonden 

om hier aan mee te werken. 

We zijn heel blij met het resultaat, kijk op 

https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzen-

ding/4208/Stotteren.

In de week voor en op Wereldstotterdag 

zelf hebben een aantal radiozenders 

aandacht besteed aan het thema stotteren 

en zijn er door ons gegeven interviews 

uitgezonden. 

Vragen/voorlichting
Er zijn het afgelopen jaar weer vragen 

binnengekomen, o.a. één van een student 

die informeerde naar de positieve kwalitei-

ten van kinderen die stotteren en een vraag 

over snel spreken/broddelen. 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. We zijn momen-

teel nog op zoek naar een werkgroeplid die 

zelf stottert of broddelt.

Overige activiteiten
Alle in afgelopen jaren herschreven  

folders zijn in de nieuwe lay-out van het 

StotterFonds verschenen. De folders staan  

in de webshop waar ze te bestellen of te 

downloaden zijn. Ook is er door één van 

ons, Sukima, een factsheet over stotteren 

gemaakt die geplaatst is op de website en 

gebruikt kan worden bij het geven van 

informatie over stotteren.

Verder hebben we een script geschreven 

voor een kort animatiefilmpje over stotteren 

dat gebruikt kan worden bij het geven  

van de spreekbeurt over stotteren.  

We hebben dit najaar contact opgenomen 

met de Kunstacademie in Groningen en 

daar wordt er op dit moment de laatste 

hand aan gelegd. Er is door het jaar heen 

informatie op de website, Facebook en 

Twitter geplaatst. Aangezien er uit het 

werkveld gevraagd is om actuele informatie 

over broddelen zijn wij van plan om daar 

komend jaar een brochure over te maken.

Daarnaast is het nog steeds het plan om  

een het boekje 101 vragen over stotteren  

te herschrijven.
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Wetenschap
- Bert Bast, namens de Wetenschapscommissie, 

waarin ook deelnemen marie-Christine Franken 

en Leonoor oonk.  -
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Er wordt gestaag verder gewerkt aan het 

project: ‘Neurogenetica van Stotteren’.  

Dit samenwerkingsproject 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 effect van vroege inter-

ventie bij kinderen die stotteren. 

De huidige studie onderzoekt of er een 

relatie bestaat tussen genen, diagnostiek 

en het resultaat van therapie. Momenteel is 

er erfelijk materiaal van ongeveer de helft 

van de deelnemers aan de eerdergenoemde 

studie verzameld. 

Inmiddels heeft het Max Planck Instituut 

(Dr Else Eising) een nieuwe verzamelronde 

gestart, ook voor mensen van buiten het 

bovengenoemde cohort. Met deze groep 

kunnen (in groter internationaal verband) 

ook andere dan de nu bekende stotter- 

gerelateerde genen worden onderzocht.

Er is een nieuw project opgestart over  

iatrogeen (d.w.z. door medisch handelen) 

stotteren. Soms gaan mensen na een  

behandeling met psychofarmaca stotteren;

hoe komt dat, waardoor wordt het ver-

oorzaakt, zegt het iets over oorzaken van 

‘normaal’ stotteren en hoe kom je er van af? 

Regelmatig worden de vorderingen van de 

diverse projecten gerapporteerd.

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 personen die stotteren 

als therapeuten, vlogs van ervarings- 

deskundigen 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 2019
Wilma Schipper (voorzitter), Rik Mets, 

Bas Joosse, Wesley de Kraker (contact-

persoon met de websitebouwer: Internet-

Diensten Nederland) en Jeanet Huijgen 

(medewerker FBPN, notulist).

Activiteiten van de Webredactie
De redactie heeft in 2019 overleg gevoerd 

via e-mail, WhatsApp en telefoon. Daarnaast 

heeft zij eenmaal een bespreking gehad in 

Amsterdam en tweemaal via Skype. Anja 

van der Vlist-Pluut werd het nieuwe aan-

spreekpunt vanuit het StotterFonds-bestuur.

In 2019 is gewerkt aan het optimaliseren 

van de in 2018 vernieuwde website. De 

indeling van de pagina’s werd aangepast en 

de drie segmenten Kinderen, Jongeren en 

Volwassenen werden qua vorm en inhoud 

doorgelicht en aangepast. Eind oktober 

werd een mobiele app gelanceerd.  

Hierop kan de gebruiker informatie vinden 

die ook op de website staat, afgestemd op 

zijn eigen situatie en interesses. Deze app 

werd gemaakt door redactielid Wesley de 

Kraker en zal het komende jaar verder vorm 

krijgen. Denk hierbij aan evenementen van 

Demosthenes die gedeeld gaan worden  

via dit platform, maar ook het verder onder 

de aandacht brengen van de app via  

onze website.
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Er werd samengewerkt met de werkgroep 

Communicatie. De door hen ontwikkelde fact-

sheet over stotteren werd op verschillende 

plekken op de website geplaatst. Ook werd 

een animatie over stotteren geplaatst,  

welke werd gemaakt door Joris Fiselier 

infographics in samenwerking met een 

aantal NVST-stottertherapeuten in opdracht 

van het StotterFonds. 

 

Ook heeft de Wetenschapscommissie (zie 

hiervoor) een nieuwe definitie over stotteren 

geformuleerd en deze is op de website 

gepubliceerd. Deze nieuwe definitie is mede 

gebaseerd op de recente definitie van de 

Wereld Gezondheid Organisatie en wordt 

nu via hyperlink ook direct gepresenteerd 

op de website van de NVST.
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Donateurs
- Erwin ten Holder, penningmeester -
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07
Donateurs
Stichting StotterFonds wordt ondersteund 

door alle vormen van donateurschap.  

Zo hebben wij de (bedrijfs)donateur die ons 

jaarlijks voorziet van een genereuze bijdrage. 

Met deze bijdrage hebben wij afgelopen jaar 

onder andere een zogenoemde:  

“Infographic” kunnen ontwikkelen die 

therapeuten kunnen gebruiken bij de uitleg 

over stotteren. Ook hebben wij meertalige 

instructiefilms ontwikkeld bij de Screenings-

LijstStotteren (SLS). Met deze lijst kunnen 

bijvoorbeeld ouders en/of begeleiders  

(waaronder docenten) bepalen of het  

wenselijk is dat ouders een afspraak maken 

met een stottertherapeut. Met deze meer- 

talige instructiefilms willen wij benadrukken

dat stotteren in elke taal en elk land voor-

komt. Tot slot wordt uw bijdrage ook 

gebruikt voor de ontwikkeling van onze site: 

www.stotteren.nl. Deze site is een belangrijk 

onderdeel bij het delen van onze kennis over 

stotteren en het ondersteunen van ouders, 

begeleiders dan wel personen met stotteren.

Naast de (bedrijfs)donateur, kennen wij  

ook vrijwilligers, supporters en (natuurlijk)  

de leden van onze patiëntenvereniging. 

Zo zijn er, bijvoorbeeld, vrijwilligers die 

ondersteunen bij de hierboven genoemde 

projecten, vrijwilligers die ondersteunen in 

het bestuur van Stichting StotterFonds en vrij-

willigers die namens ons collecteren. Ook dit 

jaar hebben een aantal van onze vrijwilligers 

gecollecteerd voor de Nederlandse Stichting 

voor het Gehandicapte Kind (NSGK). Bij deze 

jaarlijkse collecte, ten behoeve van NSGK, 

wordt de helft van de opbrengst verdeeld on-

der de organisaties die vrijwilligers aanlevert. 

Donateurs 
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Ook kennen we supporters die belangeloos 

Stichting StotterFonds of onze site onder de 

aandacht brengen bij personen met stotteren. 

Hiermee wordt gewaarborgd dat eenieder 

met stotteren betrouwbare informatie kan 

krijgen over het stotteren. Tot slot hebben 

we onze eigen patiëntenvereniging waarbij 

eenieder, maar vooral mensen met stotteren, 

in aanraking kan komen met lotgenoten. 

Hoewel het contact met lotgenoten belang-

rijk is, realiseren zij misschien nog wel een 

belangrijker doel, namelijk: “houdt stotteren 

bespreekbaar”.

Al deze vormen van donateurschap zijn 

belangrijk voor Stichting StotterFonds en 

wij zijn hen allen even dankbaar voor zijn/

haar inzet het afgelopen jaar. Mocht u zich 

naar aanleiding van het voorgaande ook 

willen aanmelden als donateur van Stichting 

StotterFonds, dan kunt u zich aanmelden via 

onze site, onder de knop: “steun ons”. Hier 

kunt u kiezen of u zich wil aanmelden als 

(bedrijfs)donateur, vrijwilliger, supporter en/

of lid van Demosthenes. Daarbij willen we 

benadrukken dat uw persoonsgegevens op 

een zorgvuldige wijze verwerkt worden, ge-

heel in overeenstemming met de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Partners
Ook in 2019 heeft Stichting StotterFonds 

(financiële) steun mogen ontvangen van 

onze patiëntenvereniging Demosthenes, de 

Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie 

die de belangen van stottertherapeuten  

behartigt en van het Prins Bernhard  

Cultuurfonds. Deze bijdragen blijven nood-

zakelijk en ook dit jaar zijn wij hen hier weer 

enorm dankbaar voor.
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Nederlandse  
Stottervereniging  

Demosthenes
- Aline Lievers, secretaris demosthenes -
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De Nederlandse Stottervereniging  

Demosthenes is een landelijke patiënten-

vereniging, met ongeveer 300 leden, die  

de belangen behartigt van mensen die 

stotteren en ouders van kinderen die 

stotteren, in Nederland. De vereniging 

initieert activiteiten ten behoeve van lot-

genotencontact, voorlichting en belangen-

behartiging. Deze activiteiten worden 

bekostigd uit de contributie die de leden 

betalen en de structurele subsidie van het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn  

en Sport.

 

De vereniging heeft met John Kagie een 

vertegenwoordiging in het bestuur van het 

StotterFonds. Op 23 juni 2019 heeft de ALV 

van Demosthenes plaatsgevonden. Er is, 

onder dank, afscheid genomen van Jobbe 

van de Ven als voorzitter, Vincent Hage als 

secretaris en Radboud Joosten als bestuurs-

lid activiteiten. Gelukkig mochten er ook 

nieuwe bestuursleden benoemd worden: 

Luuk Kraan (voorzitter), Aline Lievers 

(secretaris), Tom Wittebrood, Pieter Groen 

en Rutger Wilhelm. Samen met Patrick 

Wetzels die voorlopig aanblijft als penning-

meester vormen zij het nieuwe bestuur.

 

De voorlichting is hoofdzakelijk uitgevoerd 

door het StotterFonds. Demosthenes heeft 

daarvoor een financiële bijdrage beschikbaar 

gesteld. Demosthenes heeft op Wereld 

Stotterdag 2019 stotteren letterlijk op de 

kaart gezet door een Boomerangkaart uit te 

brengen. 

 

Op het gebied van lotgenotencontact zijn 

o.a. workshops en een verenigingsdag 

georganiseerd. Ook werden Stottercafé’s, 

verspreid door het land, ondersteund. 

Een aantal mensen heeft namens  

Demosthenes deelgenomen aan het 

Embrace your Stutter World Congres in 

IJsland en er is een Europese jongerenuit-

wisseling geweest in Lemele. Namens 

Demosthenes werd door een aantal mensen 

deelgenomen aan de Vlieland Vuurtoren-

loop en de Trailrun Terschelling. Verslagen 

en filmpjes van de diverse activiteiten staan 

op onze website en in de ‘Update’, het 

informatiebulletin dat regelmatig verstuurd 

wordt aan de leden. 
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Betreffende belangenbehartiging heeft 

Demosthenes in 2019 geparticipeerd in 

diverse nationale en internationale 

organisaties zoals Ieder(in), de European 

League of Stuttering Associations (ELSA) en 

de International Stuttering Association (ISA). 

Ook hebben namens Demosthenes twee 

leden zitting genomen in de werkgroep 

‘Herziening Richtlijn Stotteren; een project 

van de NVLF dat in 2019 gestart is. 

 

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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Nederlandse 
Vereniging voor 
Stottertherapie

- 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 en 

broddelen. De NVST bestond in 2019 uit 74 

logopedist-stottertherapeuten, vier aspirant-

leden, 30 begunstigers en vijf ereleden.  

Op de Algemene Ledenvergadering van 

13 november 2019 is Anneke Busser, nadat 

ze vijf jaar de NVST heeft aangestuurd, 

afgetreden als voorzitter van de NVST. Het 

bestuur bestaat momenteel uit drie leden en 

is op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Logopedist-stottertherapeuten zijn werk-

zaam binnen een stottercentrum, een eigen 

praktijk, in het (speciaal of 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. Daarnaast werkt de NVST  

aan de positionering van de logopedist-

stottertherapeuten. Alle NVST logopedist-

stottertherapeuten staan geregistreerd in het 

Kwaliteitsregister voor Paramedici en het 

European Fluency Register. Zij behandelen 

met name patiënten die stotteren en 

broddelen en volgen jaarlijkse uitgebreide 

na- en bijscholing en intervisie op het 

gebied van vloeiendheidsstoornissen om de 

kwaliteit van hun handelen te waarborgen.
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Ontwikkelingen
Bevorderen van de professionele  

ontwikkeling van leden

De NVST organiseert twee keer per jaar  

een Algemene Ledenvergadering met aan-

sluitend een georganiseerde studiemiddag. 

In 2019 waren de onderwerpen van de 

studiemiddagen “stotteren en ADHD”, 

gegeven door dhr. Drs. A. Rietman, en  

“een update van het Lidcombe Program”, 

gegeven door dr. S. van den Eerdenbrugh 

en I. Uijterlinde. 

Herziening Richtlijn Stotteren

In 2014 is de NVLF-richtlijn Stotteren bij 

kinderen, adolescenten en volwassenen 

gepubliceerd. Deze richtlijn is inmiddels  

toe aan een herziening. In het najaar van 

2019 is gestart met de herziening van deze 

richtlijn. In de voorbereidende fase van  

de herziening hebben alle logopedist- 

stottertherapeuten, die volgens de Richtlijn 

Stotteren werken, via een enquête de 

huidige richtlijn kunnen evalueren. 

Momenteel nemen zes NVST-leden, vanuit 

verschillende invalshoeken, deel aan de 

nieuwe werkgroep.

Damstégroep

Het Integrale Zorgtraject Stotteren heeft 

sinds 2019 een nieuwe naam en nieuwe 

website: de Damstégroep. Hiermee heeft  

de NVST-werkgroep een grote slag in 

professionalisering gemaakt in het bieden 

van een geschikte vorm van groepstherapie 

voor kinderen, jongeren en volwassenen, 

naast of als vervolg op hun individuele 

therapie. Deze groepen worden geleid  

door ervaren en deskundige logopedist-

stottertherapeuten, die speciaal daarvoor 

opgeleid en geregistreerd staan in het 

register IZS (Integrale Zorgtraject Stotteren) 

van de NVLF. 

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. Alle huidige NVST-leden hebben 

zich uiterlijk in 2018 geregistreerd in het 

Europese register voor logopedist-stotter-

therapeuten (EFS-register). In 2019 stonden 

59 NVST-leden geregistreerd in het EFS-

register en inmiddels zijn enkele NVST-leden 

bezig met de herregistratie.
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Financieel  
jaarverslag 2019

- Erwin ten Holder, penningmeester -
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De financiële verantwoording over 2019  

van Stichting StotterFonds is opgenomen  

op de volgende pagina’s. Deze is opgesteld 

door de accountant van Stichting Stotter-

Fonds, te weten: “s:fact B.V. fiscaliteiten & 

accountancy” te Rhenoy en vastgesteld door 

het bestuur van Stichting StotterFonds op de 

vergadering van 17 juni 2020. 

Het jaar 2019 is uiteindelijk afgesloten met 

een klein verlies van e 3.610. Dit betreft een 

verlies van e 6.368 ten opzichte van 2018. 

Dit verschil is te verklaren door enerzijds  

een financiële bijdrage aan het Amsterdams 

Kindersymposium in 2019 ten bedrage  

van e 3.500. Anderzijds heeft Stichting 

StotterFonds in 2018 een aanvullende 

financiële bijdrage van de patiëntenvereniging 

Demosthenes ontvangen in verband met  

het 20-jarig lustrum in 2018. Hiervan is een 

bedrag van afgerond e 3.000 niet gebruikt 

door financiële meevallers bij de organisatie 

van het lustrum.

Ongeacht het negatieve resultaat over 2019 

staat Stichting StotterFonds er financieel 

solide voor. De begroting over 2020 vermeld 

een klein positief resultaat over 2020 ten 

bedrage van e 750. Op de balans ultimo 

2019 is een continuïteitsreserve ten bedrage 

van e 35.000 opgenomen. De lopende 

kosten van Stichting StotterFonds, exclusief 

projecten, bedragen jaarlijks e 22.500.  

De reserve bedraagt 1,5x deze lopende 

kosten, afgerond op duizenden, waarmee 

Stichting StotterFonds voldoet aan de 

Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen.

Naast de continuïteitsreserve kende de balans 

ultimo 2018 een bestemmingsreserve voor 

het pestproject. Hoewel het voorkomen  

van pesten nog steeds een speerpunt is  

van Stichting StotterFonds, hopen wij dit  

doel te bereiken door met name informatie-

voorziening. In dat kader heeft Stichting 

StotterFonds afgelopen jaar nieuwe 

voorlichtingsboekjes ontwikkeld en is 

besloten de bestemmingsreserve ten bedrage 

van e 6.400 vrij te laten vallen in de overige 

reserves.

Financieel jaarverslag 2019
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Tot slot is in 2019 een nieuwe bestemmings-

reserve gevormd ten bedrage van e 20.000 

voor het project: “Virtual Reality”.  

Stichting StotterFonds is geïnteresseerd om  

in samenwerking met wetenschappers en 

ontwikkelaars, de mogelijkheden van  

Virtual Reality in relatie tot stotteren te 

onderzoeken. Hierbij beoogd Stichting 

Stotterfonds de ontwikkeling niet in eigen 

naam te verrichten, maar (slechts) een 

financiële bijdrage te leveren aan de 

ontwikkeling ervan. In dat kader is besloten 

voor nu een bestemmingsreserve op te 

nemen ter hoogte van de verwachte 

bijdrage.

Resumerend
De financiën van Stichting StotterFonds zijn 

solide. De begroting voor 2020 vermeld een 

positief resultaat van e 750 en de reserves 

zijn voldoende om onze werkzaamheden, 

zonder enige subsidie, voort te zetten  

voor een periode van 1 a 2 jaar. Ongeacht 

deze solide financiële basis, is en blijft alle 

financiële steun welkom om onze doel- 

stellingen te kunnen blijven behartigen.
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Jaarrekening
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StotterFonds te Nijkerk

Financiële verantwoording 2019

  2

 
Balans per 31 december 2019  
(na saldobestemming) 

   31-12-2019   31-12-2018  
  € € € € 

Activa 

Vaste activa  
    

Financiële vaste activa    1.500    1.500  
      
Vlottende activa  

    
Vorderingen      
Overige vorderingen en 
overlopende activa 

 

  15.950    15.541  
      
Liquide middelen    42.270    66.262  
 
        
    59.720    83.303  
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StotterFonds te Nijkerk
Financiële verantwoording 2019

  3

 
 
 

   31-12-2019   31-12-2018  
  € € € € 

Passiva 

Stichtingsvermogen  
    

Bestemmingsreserves   55.000    36.400   
Overige reserve   3.357    25.566   

 
 

  58.357    61.966  
      
Langlopende schulden  

    
Andere obligaties en onderhandse 
leningen 

 

  -    15.000  
      
Kortlopende schulden  

    
Schulden aan leveranciers en 
handelskredieten 

 

 601    1.673   
Overige schulden en overlopende 
passiva 

  
 762    4.664   

  
  1.363    6.337  

 
        
    59.720    83.303  
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StotterFonds te Nijkerk
Financiële verantwoording 2019

  4

 
Staat van baten en lasten over 2019  

 

 Realisatie 
2019 

Budget 
2019 

Realisatie 
2018 

  € € € 

Baten 
 

   
Giften en baten uit fondsenwerving   1.653   1.900   2.198  
Financiële baten   4   10   7  
Projecten   15.000   20.000   30.287  
Overige baten   20.375   19.650   19.581  
   37.032   41.560   52.073  

Lasten  
   

Informatievoorziening   5.142   12.075   3.390  
Instandhoudingskosten   14.344   13.500   17.661  
Projecten   21.155   16.000   28.269  
Som der lasten   40.641   41.575   49.320  

Saldo van baten en lasten   -3.609   -15   2.753  

 
Bestemming saldo van baten en lasten 

Overige reserve  -3.609    2.753  
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StotterFonds te Nijkerk
Financiële verantwoording 2019

  5

 
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemene grondslagen voor verslaggeving  

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijnen Jaarverslaggeving 640. 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 
vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

Grondslagen  

Financiële vaste activa 
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte 
leningen en overige vorderingen. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële 
waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering 
gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd 
tegen nominale waarde. 

Bestemmingsreserves 
De bestemmingsreserves zijn vastgesteld door het bestuur en dienen besteed te worden 
overeenkomstig het doel waarvoor zij zijn gevormd. 

Overige reserves 
Overige reserves zijn vrij besteedbaar vermogen. 

Langlopende schulden 
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs. 

Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder 
aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 
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StotterFonds te Nijkerk
Financiële verantwoording 2019

  6

 
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen 
en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden 
in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Baten 
Giften en baten uit fondsenwerving 
Onder giften en baten uit fondsenwerving wordt verstaan de (te) ontvangen bedragen in het 
verslagjaar voor onder meer donaties en giften. 
 
Projecten 
Onder projecten worden opbrengsten en lasten gepresenteerd die zijn ontvangen en 
uitgegeven ten behoeve van de lopende projecten. 
 
Overige baten 
Onder de overige baten worden onder meer de bijdragen opgenomen die voortkomen uit 
het samenwerkingsverband van Nederlandse Stottervereniging Demosthenes en de 
Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST). 
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