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Inleiding
- John Kagie, voorzitter StotterFonds -



6

Het jaar 2020 stond, zoals niemand kan zijn 

ontgaan, vooral in het teken van het nieuwe 

virus. In het begin van het jaar ontstonden 

de eerste meldingen, maar het was allemaal 

nog ver weg en had geen invloed op het 

dagelijkse leven in ons land. Op woensdag  

4 maart hadden we een bestuursvergadering 

bij FBPN in Nijkerk. Wie had toen kunnen 

vermoeden dat we elkaar dat jaar niet meer 

live zouden ontmoeten. Corona was 

inmiddels elke dag in het nieuws vanwege 

het toenemend aantal besmettingen in Italië 

en op 15 maart werden alle scholen en de 

horeca gesloten. Dit was het begin van een 

voor iedereen bijzonder uitdagende periode 

met veel dieptepunten, maar gelukkig soms 

ook positieve acties en berichten.

Dit gold gelukkig ook voor het StotterFonds. 

Zoals vorig jaar al aangekondigd heeft Erwin 

ten Holder begin dit jaar de functie van 

penningmeester overgenomen van Ernst van 

der Vlist. De intensieve samenwerking met 

Demosthenes is ook dit jaar voortgezet.

Dan een greep uit de activiteiten, waarover  

u elders in het verslag meer kunt lezen.  

Het stottercentrum Rotterdam heeft met 

onze financiële ondersteuning een video 

gemaakt om laaggeletterde ouders te helpen 

bij het gebruik van de Screeningslijst 

Stotteren. In 2020 hebben we het Amster-

dams Kindersymposium financieel onder-

steund. FBPN en daarmee de bestuursleden 

van de aangesloten verenigingen zijn begin 

dit jaar gemigreerd naar Office 365. Dit 

kwam goed uit, omdat daarmee alles was 

voorbereid om de rest van de vergaderingen 

digitaal te kunnen houden.

Het actualiseren van het beleidsplan is 

voorbereid en gereed. Het convenant met 

Demosthenes is geactualiseerd en verlengd. 

De jaarlijkse toetsing door het CBF, 

toezichthouder op goede doelen, is positief 

verlopen en de erkenning is verlengd. 

Gewerkt is aan het ondertitelen van video’s 

van de (Amerikaanse) Stuttering foundation. 

Een formulier voor het aanvragen van 

financiële steun voor projecten is op de 

website geplaatst. De slogan van Wereldstot-

terdag, “Dare to be y-y-y-you!”, is veel 

gebruikt. Tevens werd voor deze gelegen-

heid een boekenlegger met tips vormgege-

ven. Er is een informatief filmpje over 

stotteren gemaakt, dat op de website kan 

worden bekeken.

Wij wensen u volharding, wijsheid en 

gezondheid in deze moeilijke periode, in de 

verwachting dat eind 2021 de donkere 

Corona wolk zal zijn verdwenen en het leven 

weer zonnig zal zijn.

Met dank voor uw aandacht, John Kagie
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Organisatie
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Medewerkers
Jeanet Huijgen 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 

(maatschappelijke) ontwikkelingen. Indien 

nodig wordt hiervoor een beroep op de 

Adviesraad gedaan.  

Wetenschapscommissie
Deze commissie volgt de ontwikkelingen 

van de wetenschap betreffende de genese 

en behandeling van stotteren. Zij legt 

daarvan verslag op de website en kan 

daarover in tijdschriften publiceren. Waar 

mogelijk zal de commissie wetenschappelijk 

onderzoek stimuleren, mede begeleiden of 

vragen beantwoorden hierover.  

Organisatie

Het bestuur heeft in 2020 4 maal vergaderd.

John Kagie

Aangetreden: 
november 2015

VooRzittER

Erwin ten Holder

Aangetreden:  
maart 2019

PEnninG-
mEEStER

Anja van der Vlist-
Pluut

Aangetreden:  
juni 2014

BEStuuRSLid

Annelies mobach

Aangetreden:  
maart 2019

BEStuuRSLid

Kevin Berntsen

Aangetreden: 
maart 2020

BEStuuRSLid

Dhr. 
B. Bast

Dhr. 
W. van Alphen

Dhr. 
A.  Alderlieste

VooRzittER Lid Lid

Samenstelling adviesraad

Dhr. 
B. Bast

Mevr. 
M.C. Franken

Mevr. 
L. Oonk

VooRzittER Lid Lid

Samenstelling 
wetenschapscommissie

Bestuur samenstelling eind 2020
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StotterFonds

Doelstelling
Het StotterFonds heeft als doel het  

(financieel) faciliteren van activiteiten met 

betrekking tot preventie van stotteren, het 

verruimen van kennis over stotteren en 

stottertherapie. Haar activiteiten zijn dan 

ook gericht op het verminderen van de 

stotterproblematiek. Dit willen we  

bereiken door middel van het leveren van 

kwalitatief hoogwaardige en aan recent 

wetenschappelijk onderzoek getoetste 

informatie, het faciliteren van weten- 

schappelijk onderzoek en het ondersteunen 

van personen die in welk opzicht dan ook 

met stotteren te maken hebben en een 

bijdrage willen leveren aan het realiseren 

van onze doelstelling.

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 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 StotterFonds. 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 cate-

gorieën 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, scholieren en stotteren bij alle 

leeftijdsgroepen, Mark Pertijs beantwoordt 

de vragen van/over studenten en Ilanda de 

Dood beantwoordt ook vragen over 

stotteren bij alle leeftijdsgroepen. Er wordt 

naar gestreefd om vragen binnen twee 

werkdagen te beantwoorden. 

03
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StotterFonds
- Jeanet Huijgen -
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Vergeleken met voorgaande jaren: 

  2016 2017 2018 2019 2020

Ouders   18 17 21 15 19

Studenten   9 10 5 14 10

Personen die stotteren   8 21 9 15 12

Logopedisten   6 11 5 7 5

Omgeving   4 3 4 0 0

Leerkrachten   1 1 2 1 2

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

totaal   57 77 54 60 57

Overzicht van het totaal aantal 
gestelde vragen, uitgesplitst  
per doelgroep in 2020:
Ouders  19

Studenten 10

Personen die stotteren 12

Logopedisten 5

Omgeving  0

Leerkrachten   2

Overigen (o.a. media) 9

totaal 57

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 stot-

teren 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 2020:
Postbus 80, 3860 AB Nijkerk           0

Telefoon 030 233 33 36         19

E-mail info@stotteren.nl         28

Websitebezoekers www.stotteren.nl 70.207

Facebook Stotteren.nl        10

Vergeleken met voorgaande jaren: 
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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 zo-

genaamde Frequent Asked Questions (FAQ’s) 

behandeld. Wie een meer specifieke vraag 

heeft over de eigen situatie of ervaring, kan 

met een persoonlijke vraag het StotterFonds 

benaderen. 

Media
Programmamedewerkers en journalisten 

hebben het StotterFonds in 2020 diverse 

keren benaderd omdat ze op zoek zijn 

naar iemand met stotteren, naar een ouder 

of naar een stottertherapeut voor een 

achtergrondverhaal, 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 

2020 zijn er 37 bestellingen. De bestellingen 

bestaan uit een of diverse artikelen, zoals 

folders, boeken, brochures en posters die 

in de StotterFonds-winkel besteld kunnen 

worden. 

 

Digitale nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief werd in 2020 twee-

maal verstuurd naar iedereen die zich heeft 

aangemeld om de nieuwsbrief te ontvangen.  

Stotteren 
in de klas

Tips voor ouders

Via de website wordt informatie afgestemd 

op de diverse doelgroepen. We zien in het 

verslag over 2020 een flinke stijging van 

het aantal gebruikers met zoals altijd een 

dipje in de zomervakantie en een piek rond 

Wereldstotterdag, 22 oktober.  

Grafische weergave van het bezoek van de 

website www.stotteren.nl in 2020.

Vergeleken met voorgaande jaren:

 2017 2018 2019 2020

Gebruikers 47.734 54.113 55.524 70.207

Sessies 64.159 72.255 74.113 92.380

Paginaweergaven 136.348 149.780 152.637 180.405

2017 2018 2019 2020

Paginaweergaven
Sessies
Gebruikers

WEBSITE
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Samenstelling van de werkgroep
De samenstelling van de werkgroep is het 

afgelopen jaar hetzelfde gebleven,

te weten: Sukima van Velzen (logopedist-

stottertherapeut), Marieke Mooi (logopedist-

stottertherapeut in opleiding), Ilham el 

Harouni (logopedist-stottertherapeut), Kim 

Dorchain (ervaringsdeskundige) en Annelies 

Mobach (logopedist-stottertherapeut).

We werden dit jaar weer ondersteund door 

bestuurslid Anja van der Vlist-Pluut. De 

administratieve ondersteuning werd ook dit 

jaar verzorgd door Jeanet Huijgen van het 

FBPN en Sandra Holleman hielp ons met de 

vormgeving van de producten.   

De werkgroep heeft 9 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 met 

stotteren te ondersteunen. 

Afgelopen jaar heeft de focus gelegen op: 

“jezelf durven zijn met stotteren!” met in de 

hoofdrol jongeren tussen de 12 en 18 jaar.

Onze doelgroep bestaat uit personen met 

stotteren (kinderen, adolescenten, volwas-

senen), ouders, (toekomstige) docenten, 

artsen, therapeuten, zorgaanbieders, 

werkgevers en het algemene publiek. 

Werkgroep Communicatie
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Werkgroep  
Communicatie

- Annelies mobach, voorzitter -
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Social Media
In de week voor en op Wereldstotterdag 

zelf hebben een aantal radiozenders 

aandacht besteed aan het thema stotteren 

o.a. in het online jongeren radioprogramma 

Ztack. Er zijn naar aanleiding van gegeven 

interviews krantenartikelen geschreven over 

stotteren en is er aandacht voor stotteren 

geweest op de televisie.

Vragen/voorlichting
Er zijn het afgelopen jaar weer vragen 

binnengekomen, o.a. één over het meelezen 

bij een onderzoek over het ontwikkelen van 

een digitale oefenapp en of deze ingezet 

zou kunnen worden om het oefenen bij 

therapie leuker en makkelijker te maken 

voor personen met stotteren. Hier gaan  

een paar leden van onze werkgroep aan 

meedoen. Er hebben dit jaar weer mensen 

contact met ons opgenomen en aange-

boden dat ze wel voorlichting willen geven. 

Die personen zijn benaderd en hebben  

een activiteit bij de patiëntenvereniging op 

zich genomen. 

Overige activiteiten
Afgelopen jaar is de poster “Stotteren bij 

jonge kinderen” vernieuwd. Ook is er afge-

lopen jaar een stotterkwartet gemaakt door 

Sukima (met medewering van de andere 

werkgroepleden) en deze is binnenkort (net 

als veel ander materiaal) te verkrijgen in de 

webshop van stotteren.nl.

Verder zijn we heel blij dat het animatiefilm-

pje over stotteren dat gebruikt kan worden 

bij het geven van de spreekbeurt over stot-

teren eind dit jaar is afgerond en te bekijken 

is op de website. Het komend jaar willen we 

verder met onze plannen voor een flyer over 

broddelen en een brochure met informatie 

voor docenten in het voortgezet onderwijs. 

Daarnaast zijn er plannen om wachtkamer-

posters te maken voor jonge kinderen. 

Ook willen we de brochures vormgeven 

middels een korte animatie en plaatsen op 

de website.

Er is door het jaar heen informatie op de 

website en Facebook geplaatst en sinds dit 

jaar ook op Instagram.

Daarnaast hebben we extra aandacht 

gevestigd op het belang van het positieve 

effect van groepstherapie voor deze 

leeftijdsfase. Dit hebben we o.a. gedaan 

door het belang ervan te benoemen in de 

nieuwsbrieven van respectievelijk de NVLF 

(Nederlandse Vereniging voor Logopedie en 

Foniatrie) en de NVST (Nederlandse 

Vereniging Stottertherapeuten). 

Op 22 oktober werd er door de patiënten-

vereniging Demosthenes een zoommeeting 

gehouden voor belangstellende met dit 

thema als onderwerp.     

SF_WD_PosterA3_DEFCONTOUR.indd   1 21-9-2020   12:00:16

Stotteren bij jonge kinderen 
Wacht niet af, doe er wat aan!

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vroegtijdige
signalering en begeleiding de kans op blijvend stotteren
aanzienlijk verkleint. Meer weten? stotteren.nl

Wereldstotterdag 2020
Dit jaar hebben we ons rond Wereldstotter-

dag ingezet voor jongeren tussen de 12 en 

18 jaar. Jezelf durven zijn is een hele kunst, 

helemaal als je stottert. Om jongeren aan  

te moedigen te zeggen wat ze willen 

zeggen, hebben we gekozen voor de 

campagneslogan:  DARE TO BE Y-Y-Y-YOU!

Hiervoor hebben we 7 tips geformuleerd en 

in de vorm van een boekenlegger en een 

poster vormgegeven.

De boekenlegger en de poster zijn onder de 

stottertherapeuten verspreid met de vraag om 

ze te verspreiden en onder de aandacht van 

jongeren te brengen en het materiaal in te 

zetten bij het ondersteunen van de jongeren 

die in therapie zijn in de schoolsetting. Hierbij 

kun je denken aan voorlichting geven op 

scholen, gesprekken plannen met mentoren, 

maar bovenal in gesprek gaan met de jongere 

over wat hij/zij op school nodig heeft.
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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 baanbrekende 

onderzoek van Dr. Marie-Christine Franken 

over het effect van vroege interventie 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. 

 

Een belangrijke ontwikkeling is verder dat 

dit programma nu ook grote externe finan-

ciering krijgt. We herhalen hier de eerste 

alinea van een persbericht: 

Het MPI is trots te kunnen aankondigen 

dat Dr. Else Eising een Veni-subsidie heeft 

gekregen voor haar studie naar de genetica 

van het stotteren. Veni maakt deel uit van 

het Talentprogramma van de NWO. De 

subsidie van 250.000 euro stelt onder-

zoekers in staat om gedurende drie jaar 

zelfstandig onderzoek te doen en hun eigen 

ideeën verder uit te werken; 

zie verder Dr. Else Eising bekroond met 

NWO VENI Grant - Stotteren 

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 veroor-

zaakt, zegt het iets over oorzaken van 

‘normaal’ stotteren en hoe kom je ervan af? 

Regelmatig worden de vorderingen van de 

diverse projecten gerapporteerd.

Wetenschap

05

Wetenschap
- Bert Bast, namens de Wetenschapscommissie -
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Werkgroep 
webredactie 
www.stotteren.nl   

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

wereld’ breed vanuit personen met stotteren 

en therapeuten te vertegenwoordigen.  

Op de website www.stotteren.nl, de 

mobiele App Stotteren.nl en op de 

facebookpagina Stotteren.nl is inbreng 

vanuit verschillende hoeken. De inbreng uit 

zich in columns/ervaringsverhalen van zowel 

mensen met stotteren als therapeuten, vlogs 

van ervaringsdeskundigen, door de redactie 

geschreven artikelen en inbreng vanuit 

andere werkgroepen van binnen en buiten 

het StotterFonds. Ook wordt 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 2020
Wilma Schipper (voorzitter), Rik Mets, Bas 

Joosse, Wesley de Kraker (contactpersoon 

met de websitebouwer: InternetDiensten 

Nederland) en Jeanet Huijgen (medewerker 

FBPN, notulist).

Activiteiten van de Webredactie
De redactie heeft in 2020 overleg gevoerd 

via e-mail, WhatsApp en telefoon en heeft 

driemaal vergaderd via Skype. Na de tweede 

Skype-vergadering werd afgesproken dat de 

voorzitter voortaan na elke vergadering 

overleg heeft met Anja van der Vlist-Pluut, 

het aanspreekpunt vanuit het StotterFonds-

bestuur.

In mei 2020 kwam het boek ‘Te snel  

voor woorden’ van Rutger Wilhelm uit en 

werd de bijbehorende website: 

www.tesnelvoor woorden.nl 

(https://toofastforwords.com/nl) gelanceerd. 

Informatie hierover werd op verschillende 

plekken op de website geplaatst, evenals 

een in het Nederlands ondertitelde 

animatiefilm over broddelen. 

Eind 2020 werd de animatiefilm ‘Stevig 

staan met stotteren’ geplaatst. Deze 

animatie is door het StotterFonds gemaakt 

in samenwerking met Academie Minerva 

Producties en kan door kinderen gebruikt 

worden bij het geven van een spreekbeurt 

over stotteren. 
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Werkgroep 
webredactie

- Wilma Schipper -
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Donateurs
- Erwin ten Holder, penningmeester -

In 2020 werd het segment Professionals 

flink op de schop genomen. De NVST 

webredactie en de achterban werd hierover 

geraadpleegd. De onderdelen ‘In de media’, 

‘Columns’ en ‘Vlogs’ werden opgeschoond 

en er werden oplossingen gezocht om deze 

onderdelen beter vindbaar te maken op de 

homepage. Hier zal in 2021 verder aan 

worden gewerkt. 

 

Eind 2019 werd de mobiele app Stotteren.nl 

gelanceerd. Hierop kan de gebruiker 

informatie vinden die ook op de website 

staat, afgestemd op zijn eigen situatie en 

interesses. De App werd in 2020 door 

Wesley de Kraker visueel verbeterd en 25 

september presenteerde hij de App bij 

Stottercafé Utrecht. Vanaf 2021 zal de App 

via de website zelf blijvend gepromoot 

worden.
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Een bijzondere vorm van Donateurschap zijn 

“legaten”. Afgelopen jaar hebben wij een  

legaat mogen ontvangen van wijlen  

mevrouw T. Damsté-Terpstra. Zij en haar 

partner, wijlen de heer H. Damsté, hebben 

veel betekend voor de logopedie in Nederland. 

Door de Corona-epidemie waren wij niet in 

staat om dit legaat op een verantwoorde  

manier binnen onze doelstellingen te 

gebruiken. Dit legaat hebben wij dan ook ge-

reserveerd voor twee andere doelen namelijk 

het ontwikkelen van animatiefilmpjes bij ons 

voorlichtingsmateriaal en voor ons “VR-pro-

ject”, waarbij wordt onderzocht wat VR voor 

stottertherapie kan betekenen. Virtual Reality 

en stotteren samen worden gebracht. 

 

In 2021 zal een animatiefilm uitkomen, 

welke door kinderen gebruikt kan worden 

indien zij een spreekbeurt willen houden over 

stotteren. In 2021  willen wij het voorlich-

tingsmateriaal vernieuwen en aanvullen met 

animaties. Deze filmpjes kunnen vervolgens 

geplaatst worden op onze site of gebruikt 

worden door ouders en/of therapeuten. Tot 

slot gaan wij verder met ons “VR-project”. 

 

Naast de (bedrijfs)donateur en legaten, 

kennen wij ook vrijwilligers, supporters en 

(natuurlijk) de leden van onze patiëntenver-

eniging. Zo zijn er, bijvoorbeeld, vrijwilligers 

die ondersteunen bij de hierboven genoemde 

projecten, vrijwilligers die ondersteunen in 

het bestuur van Stichting StotterFonds en 

vrijwilligers die namens ons collecteren.  

 

Ook kennen we supporters die belangeloos 

Stichting StotterFonds of onze site onder de 

aandacht brengen bij personen met stotteren. 

Hiermee wordt gewaarborgd dat éénieder 

met stotteren betrouwbare informatie kan 

krijgen over het stotteren. Tot slot hebben 

we onze eigen patiëntenvereniging waarbij 

éénieder, 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 2021 heeft Stichting StotterFonds 

(financiële) steun mogen ontvangen van 

onze patiëntenvereniging Demosthenes, de 

Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie 

die de belangen van stottertherapeuten be-

hartigd en van het Prins Bernhard Cultuur-

fonds. Deze bijdragen blijven noodzakelijk 

en ook dit jaar zijn wij hen hier weer enorm 

dankbaar voor.

07
Donateurs
Stichting StotterFonds wordt ondersteunt 

door alle vormen van donateurschap. Zo 

hebben wij de bedrijfsdonateurs die ons 

jaarlijks voorzien van een genereuze bijdrage. 

Met deze bijdrage hebben wij afgelopen jaar, 

ondanks de Corona-epidemie, een aantal 

mooie zaken kunnen realiseren. Eén van deze 

mooie, jaarlijks terugkerende zaken, betreft 

de organisatie van WereldStotterDag op 22 

oktober. Op deze dag vragen wij extra aan-

dacht voor personen met stotteren. Het thema 

van dit jaar was: “Dare to be y-y-y-you!”. 

Wij merken dat naast wijzelf, ook onze 

achterban deze dag erg belangrijk vindt. Het 

thema voor 2021 is nog niet bekend, maar 

proberen wij zo snel als mogelijk bekend te 

maken op www.stotteren.nl. 

 

Afgelopen jaar hebben wij ook het Amsterdams

Kindersymposium (financieel) mogen onder-

steunen. Bij dit symposium stond het thema 

“Bridging the Gap” centraal, namelijk het 

versterken van de multidisciplinaire (medische) 

samenwerking. Ook heeft Stichting Stotter-

Fonds een bijdrage mogen leveren aan de 

ontwikkeling van het “StotterKwartet”, een 

spel bestemd voor jong en oud wat (ook) 

een educatieve bijdrage levert aan de spelers. 

Een ander project waar wij aan bijgedragen 

hebben is het opzetten van een onlinecursus 

voor personen met broddelen. Broddelen is 

ook een vloeiendheidsstoornis die regelmatig 

voorkomt in combinatie met stotteren. Tot 

slot zijn er ook een aantal kleinere projecten 

georganiseerd. Voor een beschrijving van 

alle (afgeronde) projecten kunnen we u op 

termijn gaan verwijzen naar onze internetsite. 

We willen namelijk op de site onze (afge-

ronde) projecten gaan beschrijven. 

 

Donateurs 
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De Nederlandse Stottervereniging Demos-

thenes is een landelijke patiëntenvereniging 

van mensen die stotteren en ouders van 

kinderen die stotteren. De vereniging heeft 

300 leden en initieert activiteiten ten 

behoeve van lotgenotencontact, voorlich-

ting en belangenbehartiging in Nederland. 

Deze activiteiten worden bekostigd uit de 

contributie die de leden betalen en de 

structurele subsidie van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het bestuur van Demosthenes bestaat uit 

Luuk Kraan (voorzitter), Patrick Wetzels 

(penningmeester), Aline Lievers (secretaris), 

Rutger Wilhelm (algemeen bestuurslid) en 

Sybren Bouwsma (activiteiten). 

Er is afscheid genomen van Pieter Groen en 

Tom Wittebrood als bestuursleden 

activiteiten. 

Sybren Bouwsma is op de ALV van 26 

september benoemd als nieuw bestuurslid 

activiteiten. 

Demosthenes beschikt over een adviesraad. 

Hierin hebben enkele voormalige bestuurs-

leden plaatsgenomen. De adviesraad 

ondersteunt het bestuur als daar vraag naar 

is. De vereniging heeft met John Kagie een 

vertegenwoordiging in het bestuur van het 

StotterFonds. 

De voorlichting is in 2020 hoofdzakelijk 

uitgevoerd door het StotterFonds.  

Demosthenes heeft daarvoor een financiële 

bijdrage beschikbaar gesteld. 
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Nederlandse  
Stottervereniging  

Demosthenes
- Aline Lievers, secretaris demosthenes -
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Nederlandse 
Vereniging voor 
Stottertherapie

- nathalie van der Ploeg, secretaris nVSt -

Op het gebied van lotgenotencontact zijn  

er door Corona een aantal geplande 

activiteiten helaas niet doorgegaan of 

verschoven naar 2021. Er zijn begin 2020 

enkele Stotttercafés live geweest en per 

maart 2020 zijn er Stottercafés online 

gegaan. Op Wereldstotterdag is er een 

online themameeting geweest waaraan 

leden en belangstellenden hebben 

deelgenomen. Ook is er een online 

workshop georganiseerd, verdeeld over 

twee avonden over ‘Online presenteren’. 

Er is een werkgroep gestart die zich buigt 

over wat Demosthenes kan bieden aan 

jongeren in de leeftijd 12-18 jaar. 

Circa vier maal per jaar wordt de Update 

aan leden per post verstuurd. Hierin worden 

leden geïnformeerd over de vereniging en 

over activiteiten. Daarnaast is er informatie 

op de website en de social media Facebook/

Instagram.

Betreffende belangenbehartiging heeft 

Demosthenes in 2020 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 en in 

2020 is afgerond.  

 

De ledenadministratie van Demosthenes 

wordt door FBPN verzorgd. Hiervoor wordt 

het ledenbeheersysteem Sodales gebruikt. 

Betalingsverzoeken voor het innen van de 

contributie worden door FBPN verstuurd. 

08
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In 2020 werd heel de wereld overvallen 

door de COVID-19 maatregelen. Naast dat 

alle logopedist-stottertherapeuten in 

Nederland zich moesten gaan bijscholen en 

alles omzetten naar digitale stottertherapie 

behandelingen in de eigen praktijken, zijn 

verschillende geplande Damstégroepen ook 

aangepast. Ook in 2021 staan er weer 

verschillende soorten groepstherapieën 

gepland.

Bevorderen van de professionele  

ontwikkeling van leden

De NVST organiseert twee keer per jaar een 

Algemene Ledenvergadering met aanslui-

tend een georganiseerde studiemiddag. 

Vanwege de coronacrisis zijn de Algemene 

Ledenvergaderingen en studiemiddagen 

anders verlopen dan de voorgaande jaren. 

De NVST heeft het afgelopen jaar de 

Algemene Ledenvergadering online laten 

plaatsvinden, wat voor iedereen even 

wennen was, maar een prettige manier om 

elkaar toch bij te praten. Aansluitend aan de 

ALV in november heeft er ook een online 

studiemiddag plaatsgevonden met als 

onderwerp “Actief opvoeden binnen de 

ouderbegeleiding van stotterende kinderen 

in de basisschoolleeftijd. Deze studiemiddag 

is gegeven door logopedist-stottertherapeut 

Femke de Smit. 

Veel NVST-leden hebben ook deelgenomen 

aan de vier georganiseerde webinars door 

de NVST-partner EFS, namelijk ‘Working 

above and below the surface’ door Michael 

Blomgren, ‘Working with school-aged 

children who stammer’ door Kevin Fower, 

‘Neurogenic stuttering: Recent findings on 

prevalence, neural correlates and associated 

(non)speech characteristics, diagnosis and 

treatment’ door Catherine Theys en ‘What 

Needs to Change and Who Decides?’ door 

Patricia Zebrowski.  

Herziening Richtlijn Stotteren

In 2014 is de NVLF-richtlijn Stotteren bij 

kinderen, adolescenten en volwassenen 

gepubliceerd. De richtlijn geeft aanbevelin-

gen voor diagnostiek, behandeling en 

nazorg van kinderen, adolescenten en 

volwassenen die stotteren. In het najaar van 

2019 is gestart met de herziening van de 

richtlijn, die in juli 2020 is uitgebracht. De 

NVST is mede-initiatiefnemer van de richtlijn 

en verschillende NVST-leden hebben ook 

deze keer weer hun bijdrage geleverd. De 

NVST gaat kijken welke vervolgacties zij aan 

de richtlijn kan gaan geven, naast uiteraard 

het uitvoeren van de passende en kwalita-

tieve volgens de richtlijn.

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 2020 uit 72 

logopedist-stottertherapeuten, 5 aspirant-

leden, 27 begunstigers en 5 ereleden. 

Logopedist-stottertherapeuten zijn 

werkzaam binnen een stottercentrum, een 

eigen praktijk, in het (speciaal of hoger) 

onderwijs en/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. 

Ontwikkelingen
Veranderingen binnen het bestuur

Op de Algemene Ledenvergadering van  

12 november 2020 hebben er bestuurs-

wisselingen plaatsgevonden. Else Rozema 

heeft na 6 jaar penningmeester te zijn 

geweest afscheid genomen van het bestuur 

en Nathalie van der Ploeg heeft afscheid 

van het bestuur genomen na drie jaar 

secretaris te zijn geweest. Drie gegadigden 

hebben zich aangemeld voor het bestuur en 

deze zijn aangenomen. Het bestuur bestaat 

nu uit voorzitter Marlies Tonnis, vice-voor-

zitter Maya de Graaf, penningmeester Joeri 

van Ormondt en secretaris Jolien van der 

Heijden-Uijenkruijer. Daarnaast is er een 

secretariaat opgesteld, bestaande uit 

Brunette van der Neut en Ilanda de Dood. 

Zij zullen het bestuur ondersteunen. 

Ook heeft de vereniging nu weer een 

officiële adviescommissie, bestaande uit 

oud-voorzitters Esther van Bunschoten en 

Anneke Busser. 

Samenwerking NVST Damsté Groep en 

Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties 

Nederland (FBPN)

Begin 2020 is de samenwerking tussen de 

NVST Damsté Groep en FBPN geformali-

seerd, zodat Jeanet Huijgen van FBPN de 

werkgroep administratief en organisatorisch 

ondersteunt. Hierdoor kan de werkgroep 

zich vooral en beter op de inhoudelijke kant 

van de groepstherapieën in Nederland 

richten. 
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De financiële verantwoording over 2020 van 

Stichting StotterFonds is opgenomen op de 

volgende pagina’s. Deze is voorbereid door 

de accountant van Stichting StotterFonds, te 

weten: s:fact B.V. fiscaliteiten & accountancy” 

te Rhenoy en vastgesteld door het bestuur 

van Stichting StotterFonds op de vergadering 

van 3 maart 2021.  

Het jaar 2020 is afgesloten met een bate van 

€ 23.222. Deze bate is voornamelijk toereken-

baar aan het legaat van wijlen mevrouw  
T. Damsté-Terpstra. Zonder dit legaat is het 

resultaat ongeveer gelijk aan het jaar 2019, 

namelijk een klein verlies. Het meest gewenste 

resultaat voor Stichting StotterFonds is een 
resultaat van € nihil. Dit houdt namelijk in dat 

alle inkomsten volledig ten goede zijn 

gekomen aan alle hoofd- en bijzaken die 

samenhangen met (de behartiging van) onze 

doelstelling(en). De resultaten over 2019 en 

2020 laten dan (ook) zien dat wij afgelopen 

jaar meer geld hebben besteed aan (de 

behartiging van) onze doelstellingen dan is 

binnengekomen. Juist door éénmalige donaties, 

zoals bijvoorbeeld het legaat van wijlen 

mevrouw T. Damsté-Terpstra, is en blijft het 

mogelijk ons huidige niveau van maatschap-

pelijke dienstverlening voort te zetten. 

Stichting StotterFonds staat er financieel 

solide voor. De begroting over 2020 laat 

vermoeden dat ons resultaat over 2021 om 

en nabij nihil wordt. Dit is voor Stichting 

StotterFonds een gewenst resultaat. Op de 

balans ultimo 2020 is een continuïteitsreserve 

opgenomen van € 35.000. De lopende 

kosten van Stichting StotterFonds, exclusief 

projecten, bedragen jaarlijks € 22.500. De 

reserve bedraagt 1,5x deze lopende kosten, 

afgerond op duizenden, waarmee Stichting 

StotterFonds voldoet aan de Richtlijn 

Financieel Beheer Goede Doelen. 

Financieel jaarverslag 2020

10

Financieel  
jaarverslag 2020

- mr. E.G.J. (Erwin) ten Holder, penningmeester -
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Jaarrekening

Naast de continuïteitsreserve staat op de 

balans een bestemmingsreserve voor het 

project: “virtual Reality”. StotterFonds is 

geïnteresseerd om in samenwerking met 

wetenschappers en ontwikkelaars, de 

mogelijkheden van Virtual Reality in relatie 

tot stotteren te onderzoeken. Hierbij beogen 

we de ontwikkeling niet in eigen naam te 

verrichten, maar (slechts) een financiële bij-

drage te leveren aan de ontwikkeling ervan. 

In 2019 hebben wij € 20.000 gedoteerd 

vanuit onze eigen reserves. Deze hebben wij 

in 2020 aangevuld met een (gedeelte) van 

het legaat van wijlen mevrouw T. Damsté-

Terpstra, waarmee de bestemmingsreserve 

ultimo 2020 € 35.500 bedraagt. Onze 

verwachting is dat wij op korte termijn 

nieuwe ontwikkelingen kunnen (gaan) 

melden op dit vlak. 

Tot slot zijn wij voornemens om in de komende 

jaren animatiefilmpjes te ontwikkelen in 

aanvulling op ons voorlichtingsmateriaal. In 

dat kader hebben wij in 2020 een nieuwe 

bestemmingsreserve gevormd, waarbij de 

verwachte bijdrage is begroot op € 7.500. 

Resumerend 
De financiën van Stichting StotterFonds zijn 

solide. De begroting over 2021 vermeld een 
resultaat van € nihil, waarmee wij verwachten 

dat ook in 2021 onze inkomsten zoveel als 

mogelijk ten goede komen aan alle hoofd-  

en bijzaken die samenhangen met (de 

behartiging van) onze doelstelling(en).  

De reserves zijn voldoende om onze 

werkzaamheden voor 1 à 2 jaar voort te 

zetten. Ongeacht deze solide financiële basis, 

is en blijft alle financiële steun welkom om 

onze doelstellingen te kunnen blijven 

behartigen.  

10
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StotterFonds te Nijkerk
Financiële verantwoording 2019
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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  

38

11
Balans per 31 december 2020 
(na saldobestemming)

31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

Activa

Vaste activa

Financiële vaste activa 1.500 1.500

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen en
overlopende activa 15.068 15.950

Liquide middelen 65.442 42.270

82.010 59.720

StotterFonds te Nijkerk
Financiële verantwoording 2020

2

StotterFonds te Nijkerk
Financiële verantwoording 2020

31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

Passiva

Stichtingsvermogen

Bestemmingsreserves 76.500 55.000
Overige reserve 3.601 3.357

80.101 58.357

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 1.018 601
Overige schulden en overlopende
passiva 891 762

1.909 1.363

82.010 59.720

3
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StotterFonds te Nijkerk
Financiële verantwoording 2019
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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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Staat van baten en lasten over 2020 

Realisatie
2020

Budget
2020

Realisatie
2019

€ € €

Baten

Giften en baten uit fondsenwerving 26.631 1.400 1.653
Financiële baten 3 200 4
Projecten 14.046 15.000 15.000
Overige baten 17.023 17.600 20.375

57.703 34.200 37.032

Lasten

Informatievoorziening 2.371 2.843 6.091
Instandhoudingskosten 17.042 15.125 14.344
Projecten 16.546 15.482 20.206

Som der lasten 35.959 33.450 40.641

Saldo van baten en lasten 21.744 750 -3.609

Bestemming saldo van baten en lasten

Bestemmingsreserve Virtual Reality 15.500 -
Bestemmingsreserve Animatiefilmpjes
voorlichtingsbrochures 6.000 -
Overige reserve 244 -3.609

21.744 -3.609
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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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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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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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