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In dit verslag worden de volgende afkortingen gebruikt:
Demosthenes
EFS
FBPN
ISA
IFA
NVLF
NVST
PDS
PGO

Nederlandse Stottervereniging Demosthenes
European Fluency Specialists
Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties Nederland
International Stuttering Association
International Fluency Association
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
Nederlandse Vereniging voor StotterTherapie
Personen die stotteren
Patiënten- en Gehandicaptenorganisaties
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Inleiding
- Anja van der Vlist-Pluut, voorzitter StotterFonds -

Het afgelopen jaar stond, tegen de verwachting in, geheel in het teken van de
pandemie. Steeds meer wordt zichtbaar
dat de impact ervan ook op het sociale
leven van mensen en met name jongeren
schrijnend is. Er bereikten ons dit jaar
berichten dat dit ook vaak geldt voor
personen met stotteren. Wanneer je
vanwege je stotteren moeite hebt met
telefoneren of het leggen van sociale
contacten, kruip je wellicht vanwege de
regels nog meer in je schulp dan je normaal
al gedaan zou hebben. Via sociale media,
en met name tijdens WereldStotterDag,
hoorden we op meerdere fronten dit geluid.
Bij een live ontmoeting is de non-verbale
communicatie zoveel beter zichtbaar en
voelbaar en dat is vaak een extra steun.
We hebben samen met de patiëntenvereniging Demosthenes zoveel mogelijk
het platform willen bieden om dit bespreekbaar te maken.

Afgelopen jaar is er een wisseling in het
bestuur geweest. In december heb ik het
voorzitterschap van John Kagie overgenomen. Gelukkig blijft hij met zijn ruime
kennis over de geschiedenis van Demosthenes
en het StotterFonds en zijn bestuurlijke
ervaring, het bestuur, als bestuurslid, ondersteunen. Als nieuw bestuurslid mochten
we Wesley de Kraker verwelkomen. Hij is
al geruime tijd lid van de commissie webredactie en daarmee ook onze ICT-deskundige.
Hij gaat de schakel vormen tussen de
commissie webredactie en het bestuur. We
zijn daar zeer blij mee. Het bestuur heeft nu
zes leden.
WereldStotterDag stond dit jaar in het
teken van voorlichting en ondersteuning
voor ouders van jonge kinderen met
stotteren. Er werd een flyer ontwikkeld met
tips voor ouders en materiaal om op en
speelse manier stotteren bij jonge kinderen
bespreekbaar te maken. Er was weer ruim
aandacht in media. Elk jaar lijkt de aandacht
in de media toe te nemen. Ons bestuurslid
Annelies Mobach kon bijvoorbeeld aanschuiven bij Koffietijd op RTL4. Een keuze
uit de aandacht in de media is te vinden op
onze website.
De Commissies Wetenschap, Webredactie
en Communicatie hebben weer veel werk
verzet. Wij zijn hen daar zeer dankbaar voor.
Zonder inzet van vrijwilligers kan Stichting
StotterFonds niets betekenen. Er is nog veel
werk te verzetten, want nog steeds gaan er
vreemde verhalen rond over stotteren en
nog steeds worden kinderen met stotteren
gepest en hebben jongeren en volwassenen
minder kansen op de arbeidsmarkt.
Wetenschappelijk onderzoek en goede
voorlichting blijven dus onze missie.
We gaan er een mooi jaar van maken met
hopelijk weer veel live ontmoetingen.
Anja van der Vlist-Pluut
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Organisatie
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Organisatie
Bestuurssamenstelling eind 2021

Voorzitter

Penningmeester

Anja van der VlistPluut
Aangetreden:
juni 2014

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Erwin ten Holder

John Kagie

Annelies Mobach

Kevin Berntsen

Wesley de Kraker

Aangetreden:
maart 2019

Aangetreden:
november 2015

Aangetreden:
maart 2019

Aangetreden:
maart 2020

Aangetreden:
december 2021

Het bestuur heeft in 2021 viermaal vergaderd.

Adviesraad
Medewerkers
Jeanet Huijgen van het FBPN in Nijkerk.

Taken
• Voorlichting
• Informatiemateriaal verzenden
• Secretariële werkzaamheden
• Deelname aan commissie Webredactie
• Website en Facebook
“up to date” houden
• Deelname aan commissie Voorlichting

De taak van de Adviesraad bestaat uit het
adviseren van het bestuur bij de beleidsvorming 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.

Samenstelling adviesraad

Voorzitter
Bert Bast
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Lid

Lid

Wim van Alphen Arnoud Alderlieste

Commissie Wetenschap
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.

Commissie Voorlichting
De commissie Voorlichting heeft tot doel
informatie te geven over stotteren, de kennis
over stotteren en de maatschappelijke

Samenstelling
Commissie Wetenschap

Voorzitter

Lid

Lid

Bert Bast

Marie-Christine
Franken

Leonoor Oonk

acceptatie van stotteren bevorderen en
mensen met stotteren ondersteunen.
De commissie organiseert elk jaar de
campagne rond WereldStotterDag.

Samenstelling Commissie Voorlichting

Voorzitter

lid

lid

lid

Annelies Mobach

Amaia ter Beek

Kim Dorchain

Marieke
Dwarkasing - Mooi

lid
Vera Hijkoop

lid

lid

Aida Shamoeva Sukima van Velzen

Comissie
Webredactie
De commissie Webredactie is verantwoordelijk voor de website.
Tevens hebben zij een
mobiele app onder
beheer en de Facebookpagina.

Samenstelling Commissie Webredactie

Voorzitter

lid

lid

lid

Wilma Schipper

Bas Joosse

Rik Mets

Wesley de Kraker
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StotterFonds
- Jeanet Huijgen -
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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 wetenschappelijk 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 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 StotterFonds. Verder
mogen we ons verheugen in een aantal
sponsoren en donateurs.
11

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 vragenstellers 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, 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.
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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 met stotteren.
De meeste aanvragen om informatie komen
per telefoon of e-mail binnen.

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.

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 2021:
Postbus 80, 3860 AB Nijkerk
Telefoon 030 233 33 36
E-mail info@stotteren.nl
Websitebezoekers www.stotteren.nl
Facebook Stotteren.nl
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Overzicht van het totaal aantal
gestelde vragen, uitgesplitst
per doelgroep in 2021:
Ouders
Studenten
Personen die stotteren
Logopedisten
Leerkrachten
Overigen (o.a. media)
Totaal

8
7
8
2
4
10
39

Vergeleken met voorgaande jaren:
		
Ouders 		
Studenten 		
Personen die stotteren 		
Logopedisten 		
Leerkrachten 		
Overigen (o.a. media) 		
Totaal 		

??
?
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2017
17
10
21
11
1
14
77

2018
21
5
9
5
2
8
54

2019
15
14
15
7
1
8
60

2020
19
10
12
5
2
9
57

2021
8
7
8
2
4
10
39
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Via de website wordt informatie afgestemd
op de diverse doelgroepen.
Grafische weergave van het bezoek van de
website www.stotteren.nl in 2021.

Vergeleken met voorgaande jaren:
2018
2019
2020
2021
Gebruikers
54.113 55.524 70.207 65.264
Sessies
72.255 74.113 92.380 86.619
Paginaweergaven 149.780 152.637 180.405 174.792
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Meer informatie over stotteren
Voor al uw vragen over stotteren kunt u terecht bij
het StotterFonds.
Het StotterFonds is een samenwerkingsverband van
de Nederlandse Stotter Vereniging Demosthenes
www.demosthenes.nl
en de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST)
www.nedverstottertherapie.nl
Het StotterFonds beschikt over veel informatie en voorlichtingsmateriaal.

Screeningslijst Stotteren
In de rubriek ‘kinderen’ staat de Screeningslijst stotteren Ouders en verwijzers krijgen
na invulling een indicatie van de ernst van
het stotteren van het kind. De lijst is al 20
jaar oud en wordt daarom niet meer
vermeld in de nieuwe Richtlijn Stotteren.
Een aantal risicofactoren op blijvend
Postbus 80, 3860 AB Nijkerk
stotteren wordt niet
meegenomen
in de
Tel:
030-233 33 36
E-mail: info@stotteren.nl
www.stotteren.nl
beoordeling. Een herziening
van de
Screeningslijst is in ontwikkeling. Omdat de
lijst toch zinvolle informatie geeft, hebben
we besloten hem nog te handhaven.
Belangrijk is dat men bij twijfel en zorgen
contact opneemt met een deskundige.

Stotteren
en werk

Informatie voor
werkgevers,uitzendbureaus en het UWV

SF_FolderWERK_2019_DEF.indd 1

Veel gestelde vragen
In de rubrieken ‘Kinderen’ ‘Jongeren’ en
‘Volwassenen’ bevindt zich een subsegment
‘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 StotterFonds
benaderen.

Media
Programmamedewerkers en journalisten
hebben het StotterFonds in 2021 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.
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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.
Het materiaal bestaat uit folders, boeken
brochures en posters. In 2021 zijn er 111
bestellingen verstuurd.

Digitale nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief werd in 2021 éénmaal
verstuurd naar iedereen die zich heeft aangemeld om de nieuwsbrief te ontvangen

04
Commissie
Voorlichting
- Annelies Mobach, voorzitter -

04
Commissie Voorlichting
Doel van de Commissie
Voorlichting
De commissie heeft tot doel informatie
geven over stotteren, de kennis over
stotteren en de maatschappelijke acceptatie
van stotteren bevorderen en mensen met
stotteren ondersteunen. Onze doelgroep
bestaat uit personen met stotteren
(kinderen, adolescenten en volwassenen)
ouders, docenten, artsen, therapeuten,
werkgevers en het algemene publiek.
Afgelopen jaar heeft de focus gelegen op
het jonge kind met stotteren en de ouders.
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Samenstelling van de commissie
De samenstelling van de commissie is het
afgelopen jaar iets veranderd en bestond uit;
Kim Dorchain, Aida Shamoeva, Vera Hijkoop
(ervaringsdeskundigen), Sukima van Velzen,
Marieke Mooi, Amaia ter Beek en Annelies
Mobach (logopedist-stottertherapeuten).
We werden ondersteund door Anja van der
Vlist-Pluut (bestuurslid) en Jeanet en
Marguerite vanuit het FBPN. De commissie
heeft zes keer online vergaderd.

Sta even stil bij het praten van je kind

Laat zien
dat je luistert
Stel weinig vragen
Laat elkaar uitpraten

Praat rustig en
met pauzes

Elke dag een moment
van aandacht

Het belangrijkste: laat weten
dat je van je kind houdt!

Wereldstotterdag 2021
Dit jaar hebben we op WereldStotterDag
aandacht besteed aan het geven van
voorlichting aan ouders van jonge kinderen
met beginnend stotteren. We hebben ons
gericht op wat ouders in eerste instantie zelf
kunnen doen als hun kind begint te
stotteren. Van alle jonge kinderen maakt
5-17 % een periode van onvloeiend spreken
door. Ouders maken zich dan vaak ongerust
en willen weten wat ze kunnen doen om
het praten voor hun kind makkelijker te
maken.
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Deze informatie hebben we samengevat in
5 tips en die zijn door Joris Fiselier als
Infographic afgebeeld op een flyer. Deze
flyers zijn verspreid onder de logopediststottertherapeuten met de vraag die verder
te verspreiden. De patiëntenvereniging
Demosthenes heeft op die dag een
onlinestottercafé voor ouders georganiseerd. Hier konden ouders terecht met
vragen over het stotteren van hun kind.

Social Media
In de week voorafgaand aan WereldStotterDag heeft de media middels radioprogramma’s en artikelen in kranten en tijdschriften
aandacht besteed aan stotteren, waarvoor
interviews zijn gegeven door bestuursleden
en logopedist-stottertherapeuten van de
NVST. Op WereldStotterDag zelf is Annelies
namens het bestuur van het StotterFonds
uitgenodigd bij RTL-4 koffietijd om over
stotteren en de impact daarvan te vertellen.

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 aangeboden 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 afgelopen 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 animatiefilmpje over stotteren dat gebruikt kan worden
bij het geven van de spreekbeurt over stotteren 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 wachtkamerposters 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.
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05
Wetenschap
- Bert Bast, namens de Commissie Wetenschap -

05
Commissie Wetenschap
De commissie, bestaande uit Bert Bast (vz),
Marie-Christine Franken en Leonoor Oonk, is
zowel voor het StotterFonds, Demosthenes
als voor de NVST werkzaam. Zij heeft als
doel verslag te leggen van ontwikkelingen in
de wetenschap aangaande vloeiendheidsstoornissen en indien mogelijk onderzoek te
initiëren of zelf uit te voeren.
We hebben weer een productief jaar gehad.
Zo hebben we in Stotteren: van genetica
naar neurologie kort verslag gebracht van
de meest recente publicaties op dat gebied.
De complexe relatie tussen (min of meer
aangeboren) temperament en stotteren
hebben we verder beschreven in
https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2021_
JSLHR-20-00252
In het verlengde van onze eerdere verhalen over geneesmiddelen en stotteren,
hebben we dat nu beschreven in Frontiers |
Drug-Induced Stuttering: Occurrence and
Possible Pathways | Psychiatry (frontiersin.
org).
In het kort: sommige geneesmiddelen
kunnen stotteren veroorzaken; het gebeurt
niet vaak maar we kunnen aan de hand
hiervan iets over de farmacologie van
stotteren leren. Ook hebben we hard
gewerkt aan een speciaal nummer van het
21

blad Stem-, Spraak- en TaalPathologie, wat
inmiddels (in 2022) is uitgekomen (zie
https://sstp.nl/issue/view/4876). De vier
artikelen gaan over een nieuw klinisch
model van stotteren alsook over de
herziening van de Nederlandse Richtlijn
Stotteren. Alle aspecten zijn ruim besproken
in de Nieuwsbrief en op de website.
Ook internationaal hebben we bijgedragen
aan de nieuwe consensus richtlijn over
stotteren, zie
https://doi.org/10.1044/2021_
AJSLP-21-00107
Internationale voorlichting organiseren en
geven we op de website van de International
Fluency Association (IFA), waarbij de laatste
bijdrage van Marie Christine Franken is, zie
https://www.theifa.org/research/scienceoutreach/719-temperament-and-stuttering

06
Commissie
Webredactie
- Wilma Schipper -
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Samenstelling van de
Webredactie in 2021
Wilma Schipper (voorzitter), Rik Mets,
Bas Joosse, Wesley de Kraker (contactpersoon met de websitebouwer: InternetDiensten Nederland en plaatsvervangend
notulist). Vanuit FBPN: Jeanet Huijgen
(notulist).

Commissie
Webredactie
www.stotteren.nl
Werkwijze van de Webredactie
De redactie streeft ernaar om de ‘stotterwereld’ breed vanuit personen die stotteren
(PDS) 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 commissies 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.
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Activiteiten van de Webredactie
De redactie heeft in 2021 overleg gevoerd
via e-mail, WhatsApp en telefoon en heeft
driemaal vergaderd via Zoom. Na elke
vergadering heeft de voorzitter overleg met
Anja van der Vlist-Pluut, het aanspreekpunt
vanuit het StotterFonds-bestuur. Het streven
is om in 2022 een webredactielid zitting te
laten nemen in het StotterFonds-bestuur,
zodat de lijn met het bestuur nog korter en
duidelijker is. Wesley de Kraker is imiddels
lid van het bestuur.
In 2021 is weer een aantal artikelen
herschreven, verwijderd of toegevoegd.
Er werd vanzelfsprekend aandacht
geschonken aan WereldStotterDag: het
persbericht, de adviezen voor ouders en de
publicaties in de media werden op de
website en/of Facebook geplaatst.
Ook werd de patiëntenversie van de
herziene Richtlijn Stotteren (2020) geplaatst.
De redactie heeft plannen gemaakt voor
het overzichtelijker maken van de homepage. De mobiele App werd verder
gepromoot en in 2022 wordt onderzocht
of deze App ook geschikt kan worden
gemaakt voor iOS ((iPhone).
Hierdoor kunnen veel meer mensen hem
gebruiken en zou hij bijvoorbeeld door
stottertherapeuten nog makkelijker
gepromoot kunnen worden onder cliënten.

07
Donateurs
- Erwin ten Holder, penningmeester -
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Donateurs
Donateurs
Stichting StotterFonds wordt ondersteund
door alle vormen van donateurschap. Zo
hebben wij de (bedrijfs)donateurs die ons
jaarlijks voorzien van een genereuze bijdrage.
Met deze bijdrage hebben wij afgelopen
jaar, ondanks (de beperkende maatregelen
van) het Coronavirus, wederom 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 aandacht voor personen
met stotteren. Het thema van dit jaar was:
“Stotteren, sta even stil bij het praten van je
kind”. Wij merken dat onze achterban net
als wij deze dag erg belangrijk vindt. Het
thema voor 2022 is nog niet bekend, maar
dat proberen wij zo snel als mogelijk bekend
te maken.
Naast WereldStotterDag hebben wij dit jaar
ook andere projecten kunnen (laten) uitvoeren
of kunnen ondersteunen. Zo heeft de
Hanzehogeschool Groningen een animatie/
illustratie gemaakt over stotteren, die gebruikt
kan worden bij onder andere spreekbeurten.
Ook hebben leden van onze commisise
wetenschap een artikel geschreven en
gepubliceerd in het gerenommeerde
vakblad: “Frontiers Psychiatry”, getiteld:
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“Drug-induced stuttering; occurrence and
possible pathways”. Daarmee beogen we
verder bij te dragen aan de wetenschappelijke kennis over stotteren. Juist omdat de
(wetenschappelijke) kennis over stotteren
groeit, hebben we dit jaar ook een deel van
ons voorlichtingsmateriaal vernieuwd.
Wetenschappelijke kennis moet ook gedeeld
worden. In dat kader hebben wij dit jaar
deelgenomen aan het NVLF-jaarcongres,
onder de titel “Logopedie gaat verder”.
Tijdens dit onlinecongres stond kennisdeling,
in de meest uitgebreide zin van het woord,
over stotteren centraal. Tot slot zijn we eind
2021 gestart met het project Virtual Reality.
We hebben een aantal therapeuten bereid
gevonden om het aankomende jaar, samen
met Gareth Walkom van “withVR”, te
kijken of en op welke wijze Virtual Reality
geïntegreerd kan worden binnen de therapie.

In 2022 gaan wij verder met het project
Virtual Reality. Ook gaan wij een nieuwe
applicatie ontwikkelen die zowel beschikbaar komt voor Android als voor iOS. Met
de app willen wij enerzijds actuele wetenschappelijke informatie over stotteren op
een praktische manier ter beschikking stellen
aan geïnteresseerden, waarbij (ook) verwezen gaat worden naar informatie op onze
website stotteren.nl. Anderzijds willen we de
app gaan gebruiken om geïnteresseerden te
informeren over activiteiten van patiëntenvereniging Demosthenes en de mogelijkheid
bieden om geïnteresseerden met elkaar in
contact te brengen. Om verder bij te dragen
aan de wetenschappelijk kennis over stotteren
gaan wij in 2022 nieuwe wetenschappelijke
onderzoeken ondersteunen, waaronder een
onderzoek van Marscha Engelen MSc naar
de sociale en psychologische gevolgen,
ervaringen en therapietevredenheid van
volwassenen met stotteren. Zij maakt
gebruik van de data die zijn verzameld bij
het ondezoek naar genetica van Dr. Else
Eising. Bij dit onderzoek wordt zij begeleid
door onder andere Dr. Else Eising, Dr.
Marie-Christine Franken, Prof. Dr. Sandra
van Dulmen en Dr. Robert van de Vorst.
Naast de (bedrijfs)donateurs en soms legaten,
kennen wij ook vrijwilligers, supporters en
(natuurlijk) de leden van onze patiëntenvereniging Demosthenes. Zo zijn er vrijwilligers die ondersteunen bij de hierboven
genoemde projecten, vrijwilligers die
ondersteunen in het bestuur van Stichting
StotterFonds en vrijwilligers die namens ons
collecteren.
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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 iedereen
met stotteren betrouwbare informatie kan
krijgen over het stotteren. Tot slot hebben
we de patiëntenvereniging Demosthenes
waarbij personen met stotteren elkaar
kunnen ontmoeten. Hoewel het contact met
lotgenoten belangrijk 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 hun 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, geheel
in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Partners
Ook dit jaar 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 noodzakelijk
en ook dit jaar zijn wij hen hier weer enorm
dankbaar voor.
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Nederlandse
Stottervereniging
Demosthenes
- Aline Lievers, secretaris Demosthenes -

De voorlichting is in 2021 hoofdzakelijk uitgevoerd door het StotterFonds. Demosthenes
heeft daarvoor een financiële bijdrage
beschikbaar gesteld.

De Nederlandse Stottervereniging
Demosthenes is een landelijke patiëntenvereniging van mensen met stotteren en
ouders van kinderen met stotteren. De
vereniging heeft 300 leden en initieert
activiteiten ten behoeve van lotgenotencontact, voorlichting 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.

Op het gebied van lotgenotencontact zijn
vanwege Corona een veel online activiteiten
geweest in 2021 waaronder verschillende
Stottercafés waarin naast ontmoeting
relevante thema’s centraal stonden. Waar
mogelijk hebben ook activiteiten fysiek
plaatsgevonden zoals het verenigingsweekend en Speaking Circles. Nieuw in 2021 was
de activiteit voor de leeftijdsgroep 12-18 jaar.
Op WereldStotterDag is er een eerste editie
van het online Ouderstottercafé geweest
waaraan leden en belangstellenden hebben
deelgenomen. Ook nieuw was het ‘Maatjesproject’ waardoor mensen die stotteren
elkaar praktisch kunnen ondersteunen.
Circa zesmaal 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.

Het bestuur van Demosthenes bestaat uit
Sybren Bouwsma (interim-voorzitter). Gerald
Goeree (penningmeester), Aline Lievers
(secretaris), Rutger Wilhelm (algemeen
bestuurslid). Demosthenes beschikt over een
adviesraad. Hierin hebben enkele voormalige
bestuursleden plaatsgenomen. De adviesraad
ondersteunt het bestuur als daar vraag naar
is. De vereniging heeft met John Kagie,
Erwin ten Holder en Kevin Berntsen een
vertegenwoordiging in het bestuur van
het StotterFonds. Bestuursleden van
Demosthenes zijn welkom bij de bestuursvergaderingen van het StotterFonds om
elkaar wederzijds te informeren en af te
stemmen indien nodig bijvoorbeeld over
activiteiten op WereldStotterDag.
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Betreffende belangenbehartiging heeft
Demosthenes in 2021 geparticipeerd in
diverse nationale en internationale organisaties zoals Ieder(in), de European League of
Stuttering Associations (ELSA) en de
International Stuttering Association (ISA).
Er is in 2021 ook een werkgroep ‘Stotteren
en Werk’ gestart. Daarnaast is de patiëntenversie van de Herziene Richtlijn Stotteren
gereedgekomen.
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.
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Nederlandse
Vereniging voor
Stottertherapie
- Nathalie van der Ploeg, secretaris NVST -

Ontwikkelingen

Logopedist-stottertherapeuten
van de NVST
De Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST) is de landelijke organisatie van
therapeuten, die zich gespecialiseerd
hebben op het gebied van stotteren en
broddelen. De NVST bestond in 2021 uit 70
logopedist-stottertherapeuten, zes
aspirant-leden,
33 begunstigers en vijf 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 met 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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Veranderingen binnen het bestuur
Op de Algemene Ledenvergaderingen van
de NVST hebben er in 2021 bestuurswisselingen plaatsgevonden. Secretaris Jolien van
der Heijden – Uijenkruier heeft afscheid
genomen van het bestuur na vier jaren, ook
penningmeester Joeri van Ormondt en
voorzitter Marlies Tonnis hebben hun taken
in 2021 neergelegd. De ALV van
12 november 2021 heeft een nieuw bestuur
gekozen met Maya de Graaf als voorzitter,
Dineke Bonnier als secretaris en vanaf 2022
Heidi van Werkhoven – Spronk als
penningmeester. Het bestuur wordt verder
ondersteund door de voorzitters uit alle
commissies van de NVST en verder
ondersteund door het secretariaat. Ook is er
een adviescommissie.
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Damstégroepen
2021 was het jaar waarin we nog regelmatig in quarantaine moesten. Extra spannend
dus wanneer je een groep bij elkaar wilt
krijgen. Dappere pogingen met wat uitstel
en online momenten waren het gevolg. De
VIP (Vrijheid In Praten) kon doorgaan met
maar liefst negen kandidaten. De laatste
keer voor Marion Weijts die het stottervak
heeft verruild voor het werk als relatietherapeut. Er werd een nieuwe podcast opgenomen. Nieuwe samenwerkingen in de RAP
(Relaxed Anders Praten) groep waar
Angelique Oostrijk met Anne van Eupen en
Irma Uijterlinde nu de groepen organiseren.
Helaas heeft Liesbeth van Wijngaarden na
10 jaar de Damstégroep vaarwel gezegd.
Enkele quotes van de bezoekers van de dag:
“Dat deze groep voor jongeren nog
belangrijker is dan gedacht! Her (er)kenning
blijkt zo waardevol. En de lol samen.
Super!!” “Ontroerend om te zien hoe
moedig ze ermee omgaan”. “Praten met en
werken met de jongeren dwingt respect af
voor hun struggle. Beter dan met ouders
praten over de kids”. Demosthenes en
Damstégroep hebben de handen ineengeslagen waarbij jongeren ook nog eens
konden meedoen met de survival jongeren
dag van Demosthenes. Mooi om elkaar
weer te zien na de therapie.
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De JES (Je Eigen Spreken) groepen werden
voor het eerst dit jaar regionaal georganiseerd, sinds de toelating tot het register
voor de NVST-therapeuten werd versoepeld
en velen zich aanmelden voor de twee
“train de trainers”-dagen. Anneke Busser
draaide met Else Rozema voor het eerst een
groep met zeven deelnemers in Gouda -Den
Haag. In de JES-therapie werd dit jaar door
deelnemers voor het eerst gebruik gemaakt
van een Traintool app. De inzet van deze
app is gefinancierd door het Damsté
Terpstra Fonds, die het gebruik van digitale
ondersteuning in de stottertherapie hiermee
bevordert. Deelnemers oefenen met filmpjes
van acteurs die hen aanspreken en waarop
ze antwoorden. De opnames zorgen voor
zelfreflectie en onderlinge feedback
mogelijkheden. Deelnemers waarderen de
app hoog (8,5).
En nog een mijlpaal voor de OK (Ouder
Kind) training. Na wat wisselingen in de
Damsté therapeuten groep waar Femke de
Smit de kar trok, is er een nieuwe groep
trainers opgestaan die de OK zijn gaan
organiseren. Marielle van Woerkom en
Floor Cobelens. Uiteindelijk moest de
training helaas door coronamaatregelen
worden uitgesteld naar 2022.
Naast al deze momenten was er plaats voor
twee onderzoeken naar het effect van de
Damstégroepen en naar de optimaliseringsmogelijkheden voor verwijzing naar de
Damstégroepen.
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Liesbeth Zoontjens concludeert in haar
master thesis onderzoek: Samenvattend kan
worden gesteld dat de intensieve groepstherapieën voor stotteren die gegeven worden
door de Damstégroep een grote opbrengst
laten zien met betrekking tot de vooruitgang van het stotteren binnen dit onderzoek. Ook de beleving van het stotterprobleem bij de deelnemers verandert ten
positieve. Deelnemers ervaren minder
negatieve gevoelens.
Bapke Blokland beschrijft in de conclusie van
haar eindverslag bachelor logopedie
opleiding; De Damsté-groepstherapie heeft
volgens logopedisten/ stottertherapeuten
een positief effect op de behandeldoelen.
Het merendeel geeft aan meer door te
verwijzen als het therapie effect bewezen is,
echter het therapie effect is niet het enige
argument om door te verwijzen. Tenslotte
kan geconcludeerd worden dat meer dan de
helft van de logopedisten verbeterpunten
ziet op het gebied van informatievoorziening/ PR, afstand tot de trainingslocatie,
interprofessionele samenwerking en online
kennismaking en -nazorg.
De aanbevelingen uit deze onderzoeken
worden meegenomen voor 2022.
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Bevorderen van de professionele
ontwikkeling van leden
De NVST organiseert twee keer per jaar een
Algemene Ledenvergadering met aansluitend een georganiseerde studiemiddag.
Vanwege de coronacrisis zijn de Algemene
Ledenvergaderingen en studiemiddagen
opnieuw online verlopen, met voor het eerst
in november een hybride vorm die deels
online en deels live plaatsvond. Aansluitend
aan de ALV’s hebben er twee studiemiddagen plaatsgevonden met als onderwerpen
“Stotteren en TOS” door logopedist-stottertherapeut Angélique Dreijer, en “Stotteren/
broddelen en Autisme” door Mariëtte
Embrechts. Veel NVST-leden hebben ook
deelgenomen aan de vier georganiseerde
webinars door de NVST-partner EFS,
namelijk ‘Acceptance and Commitment
Therapy in stuttering therapy’ door Jane
Harley, ‘Multilingualism and stuttering’ door
Selma Saad, ‘Avoidance Reduction Therapy
for Stuttering (ARTS®)’ door Vivian Sisskin
en ‘Cluttering’ door Kathleen Scaler Scott.
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Herziening Richtlijn Stotteren 2021
In 2021 is de patiëntenrichtlijn van de
NVLF-richtlijn Stotteren bij kinderen,
adolescenten en volwassenen herzien. De
richtlijn geeft aanbevelingen voor diagnostiek, behandeling en nazorg van kinderen,
adolescenten en volwassenen die stotteren.
Er is ook een versie geschreven voor
patiënten om de informatie toegankelijker te
maken. De NVST is mede-initiatiefnemer
van de richtlijn en verschillende NVST-leden
hebben ook deze keer weer hun bijdrage
geleverd. De NVST blijft kijken welke
vervolgacties zij aan de richtlijn kan gaan
geven, naast uiteraard het uitvoeren van de
passende en kwalitatieve therapie volgens
de richtlijn.
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De Juiste Zorg op de Juiste Plek (DJZODJP)
& Positieve gezondheid
Vanuit onze vereniging wordt met elkaar
nagedacht over het eigen therapeutschap,
het stellen van doelen en prioriteiten binnen
de stottertherapie. De ‘juiste zorg op de
juiste plek’ (JZOJP) is een landelijke
beweging in de zorg met als doel meer en
adequater tegemoet te komen aan de
behoefte van de mens die onze hulp vraagt.
Dede cliënt centraler te stellen, meer de
eigen regie geven, meer te werken aan
deelname aan de maatschappij i.p.v. het
denken en handelen vanuit een visie van
curatie en ziekte. In 2021 hebben er een
aantal webinars plaatsgevonden voor en
door onze leden.

10
Financieel
jaarverslag 2021
- mr. E.G.J. (Erwin) ten Holder, penningmeester -
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Financieel jaarverslag 2021
De financiële verantwoording over 2021
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 2021 is afgesloten met een klein
verlies. De structurele inkomsten waren
hoger ten opzichte van 2020. We hebben
met name meer giften ontvangen en ook
het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft een
extra bijdrage toegekend. Tegenover de
hogere inkomsten, hebben we ook meer
uitgegeven. Zo hebben we een financiële
bijdrage geleverd aan een Animatiefilm voor
een spreekbeurt die kinderen met stotteren
kan helpen. Ook hebben we nieuwe
voorlichtingsmateriaal laten maken,
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waaronder nieuwe folders, voorlichtingsposters en dierenplaten. Daarnaast hebben
we een financiële bijdrage geleverd aan een
artikel van onze wetenschapscommissie in
het wetenschappelijke vakblad “Frontiers
Psychiatry”, zijn we bezig met de ontwikkeling van een paper “Praktijkmodel van het
ontstaan en de ontwikkeling van stotteren”,
en hebben we (wederom) een financiële
bijdrage geleverd aan het Amsterdams
Kindersymposium over 2022.
Tot slot hebben we net als ieder jaar
WereldStotterDag op 22 oktober georganiseerd. Hoewel een groot deel van deze
uitgaven gesubsidieerd wordt, hebben we
2021 uiteindelijk afgesloten met een klein
verlies. De inkomsten zijn in ieder geval
volledig ten goede gekomen aan alle
hoofd- en bijzaken die samenhangen met
(de behartiging van) onze doelstelling(en).
Het verlies wordt ten laste gebracht van de
overige reserves.
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Naast de overige reserves kennen we een
drietal bestemmingsreserves waaronder de
continuïteitsreserve en de Virtual Reality
reserve. De continuïteitsreserve bedraagt
2 35.000 en beslaat ongeveer 1,5x de
jaarlijkse kosten van Stichting Stotterfonds.
Zodoende kunnen we voor tenminste een
jaar verder met onze werkzaamheden,
indien wij geen financiële steun meer
ontvangen. Hiermee voldoen wij aan de
Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen.
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. Medio 2021
hebben wij een partner gevonden met wie
wij dit project kunnen gaan uitvoeren.
Eind 2021 is dit project gestart en begin
2022 zijn de eerste grote uitgave(n)
hiervoor gedaan.
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Naast het Virtual Reality project, gaan wij in
2022 ook een tweetal wetenschappelijke
onderzoeken en een nieuwe mobiele app
laten ontwikkelen. Hoewel een deel van
deze kosten vergoed gaan worden door
onze subsidieverstrekkers, komt een deel
van de kosten voor rekening van Stichting
StotterFonds. De verwachting is dan ook dat
het resultaat over 2022 negatief gaat worden.

Resumerend
Hoewel wij verwachten het jaar 2022 weer
af te sluiten met een verlies, staat Stichting
StotterFonds er financieel solide voor.
De projectkosten die voor rekening komen
van Stichting StotterFonds kunnen wij
financieren uit onze reserve(s). Daarmee
komt nog meer van ons geld ten goede aan
alle hoofd- en bijzaken die samenhangen
met (de behartiging van) onze doelstelling(en). Ongeacht deze solide financiële
basis, is en blijft alle financiële steun welkom
om onze doelstellingen te kunnen blijven
behartigen. Immers, ook na 2022 willen wij
mooie projecten (blijven) uitvoeren.
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Jaarrekening
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StotterFonds te Nijkerk
Financiële verantwoording 2021

Balans per 31 december 2021
(na saldobestemming)

Activa

€

31-12-2021

€

€

31-12-2020

€

Vaste activa
Financiële vaste activa

1.500

1.500

Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen op debiteuren
Overige vorderingen en
overlopende activa

119

-

20.653

15.068

Liquide middelen

38

20.772

15.068

60.100

65.442

82.372

82.010

StotterFonds te Nijkerk
Financiële verantwoording 2021

Passiva

€

31-12-2021

€

€

31-12-2020

€

Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves
Overige reserve

76.500
2.379

76.500
3.601
78.879

80.101

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Overige schulden en overlopende
passiva

39

2.583

1.018

910

891
3.493

1.909

82.372

82.010
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Staat van baten en lasten over 2021
Realisatie
2021
€

Budget
2021
€

Realisatie
2020
€

Baten
Giften en baten uit fondsenwerving
Financiële baten
Projecten
Overige baten

1.802
3
15.961
19.063

2.060
15.000
18.000

26.631
3
14.046
17.023

36.829

35.060

57.703

Activiteiten
Instandhoudingskosten
Projecten

4.625
17.694
15.732

3.199
16.597
15.109

2.371
17.042
16.546

Som der lasten

38.051

34.905

35.959

Saldo van baten en lasten

-1.222

155

21.744

Lasten

Bestemming saldo van baten en lasten
Bestemmingsreserve Virtual Reality
Bestemmingsreserve Animatiefilmpjes
voorlichtingsbrochures
Overige reserve

40

-

15.500

-1.222

6.000
244

-1.222

21.744

StotterFonds te Nijkerk
Financiële verantwoording 2021

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 voor de
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 vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen
de reële waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de
nominale waarde.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Vorderingen 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.
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 meestal41
de nominale waarde.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering
gebracht op de boekwaarde van de vordering.
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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.
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.
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
StotterFonds te Nijkerk
Giften en baten uit fondsenwerving
Financiële verantwoording 2021
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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