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Verklaring van het Bestuur 

In 2019 begon Be Aware aan het zesde volledige schooljaar – 2019/20 - van haar bestaan. 

Terugkijkend op het afgelopen kalenderjaar 2019 zien wij opnieuw veel positieve ontwikkelingen en 

groei. Het programma en de diverse modules ontwikkelen op een natuurlijke manier door; een 

doorlopende wisselwerking met onze doelgroepen en de input die wij krijgen uit evaluaties op 

diverse niveaus maken dit mogelijk. De scholen waar wij de voorlichting verzorgen zijn ons trouw en 

het aantal nieuwe scholen groeit gestaag.  

In 2019 heeft Stichting Be Aware voorlichting gegeven op meer dan 150 scholen – ruim 640 klassen 

met ca. 16.000 leerlingen - verspreid over Nederland. Dit is een groei van 17% ten opzichte van 

2018, een resultaat waar we trots op zijn!  

Het aantal ouderavonden blijft op een goed niveau, wat aangeeft dat het belang van onze 

interventie en de rol van ouders daarin goed worden onderkend. De ouderpagina’s van onze 

website, waar veel informatie te vinden is, wordt door ouders goed bezocht. 

Door de grote werkdruk in het onderwijs blijven docententrainingen nog steeds iets achter. De 

spreiding van de scholen is landelijk, steeds meer scholen buiten de randstad weten ons te vinden. 

Wij schrijven dit o.a. toe aan onze toegenomen zichtbaarheid. Het totaal van onze inspanningen 

resulteert in een groeiende naamsbekendheid: wij presenteren ons actief bij toepasselijke 

congressen, benaderen actief de pers en wij worden ook steeds vaker door media geraadpleegd en 

gevraagd om onze ‘expert opinion’ te geven over feiten die in het nieuws verschijnen over 

verslaving en aanverwante onderwerpen. Onze social media berichten en periodieke nieuwsbrieven 

worden goed gelezen, onze vindbaarheid op Google is in het afgelopen jaar opnieuw toegenomen 

en het aantal bezoekers op onze website groeit ook.  

Be Aware verzorgde op dezelfde wijze als in 2018 de voorlichting voor fellows van Yes We Can 

Clinics en ook de bijeenkomsten voor zusjes en broertjes van fellows hebben in 2019 weer 5 keer in 

samenwerking met Be Aware plaats gevonden. 

In 2019 hebben wij opnieuw subsidieaanvragen ingediend bij de gemeenten waarin wij op scholen 

voorlichting verzorgen. Een tiental scholen wordt intussen door hun gemeente geheel of gedeeltelijk 

financieel gesteund t.b.v. het bekostigen van onze voorlichting. Wij zullen ons onverminderd 

inzetten om deze steun van de gemeenten uit te breiden. Naast de inkomsten van de voorlichtingen 

in de klas, docententrainingen en ouderavonden hebben onze fondsenwervings-activiteiten opnieuw 

een serieuze (noodzakelijke) financiële bijdrage opgeleverd. 

Be Aware neemt actief deel aan diverse platforms zoals de Alliantie Nederland Rookvrij!, 

Amsterdam digitale stad, Alliantie Alcohol Beleid Nederland. Platforms die alle als doel hebben de 

jeugd te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van middelen of bepaald gedrag. We blijven 

inspelen op de vragen en behoeften van de markt. Zo wordt het programma regelmatig uitgebreid 

met nieuwe inzichten en kan breed worden ingezet. 
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Het team van Be Aware ontwikkelt mee, volgt toepasselijke trainingen en is ondertussen uitgebreid 

met 3 voorlichters, zodat wij pieken goed kunnen opvangen en flexibele inzet kunnen garanderen. 

Onze website is in 2019 geheel vernieuwd, waarmee de grotere toegankelijkheid een verdere 

impuls kan geven aan onze vindbaarheid voor scholen en andere doelgroepen. 

Wij verwachten in 2020, ondanks de beperkingen opgelegd door de bestrijding van het coronavirus, 

belangrijke stappen te zetten die het nog beter mogelijk zullen maken om ons doel te realiseren en 

nog meer jongeren te kunnen voorlichten om hen zo te helpen bij het maken van de juiste keuzes 

die hen voor verslaving zullen behoeden. Wij vinden dat iedere jongere recht heeft op de juiste 

voorlichting en zeker met de aandacht voor het belang van preventie van de overheid zou dat toch 

door alle gemeenschappelijke acties in 2025 haalbaar moeten zijn! 

Namens het bestuur 

 

Barbara Schothorst, voorzitter 
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Inleiding        

 

In deze review beoordelen wij ons functioneren in het jaar 2019 op alle relevante onderdelen: wij 
baseren ons daarbij zowel op onze eigen ervaring en waarneming, als op input van leerlingen, 
docenten, schoolteams, ouders en andere externe relaties. Tegelijk blikken wij vooruit naar 2020, 
waarin de tweede helft van het nog lopende schooljaar valt. 

De review heeft betrekking op: 

1. Het functioneren van de stichting, de medewerkers 
2. De interventie 
3. Marketing en communicatie 
4. Acquisitie 
5. Financiën 
6. Administratie 
7. Actieplannen  

 

1. Het functioneren van de stichting, de medewerkers 

1.1 ANBI-status 

Stichting Be Aware heeft vanaf de oprichting de ANBI-status (algemeen nut beogende 

instelling). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor 

het algemeen nut. Hiermee is de Stichting niet BTW-plichtig en de ANBI-status biedt fiscale 

voordelen voor sponsors en donateurs. 

 
1.2 CBF-erkenning 

 
Stichting Be Aware heeft de CBF-erkenning. De erkenning is het keurmerk voor goede 
doelen dat door het CBF, Toezichthouder op Goede Doelen wordt uitgegeven. Alleen goede 
doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de Erkenning krijgen. Zo kan men 
ervan uitgaan dat Erkende Goede Doelen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld, 
zorgvuldig omgaan met elke euro, verantwoording afleggen en zich onafhankelijk laten 
controleren. Dit jaar is hier ook een eigen CBF-Erkenningspaspoort aan toegevoegd. Met 
het paspoort krijgen een potentiële donateur of andere belangstellenden op een eenduidige, 
neutrale en begrijpelijke manier een overzicht in handen met de belangrijkste basisgegevens 
van onze organisatie. 
 

     1.3. RIVM 

Be Aware heeft de status ‘Goed beschreven’. Dit betekent dat de interventie is erkend door 
het RIVM en is opgenomen in hun interventiedatabase Gezond en Actief Leven en het loket 
De Gezonde School. Hiermee heeft Be Aware een belangrijk keurmerk en wordt als enige 
Stichting (niet overheidsinstelling) op dit terrein vermeld. 
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Dit keurmerk geeft een onafhankelijke ondersteuning voor scholen, subsidieverstrekkers en 
donateurs om een keuze voor juist onze voorlichting te maken.  

De volgende fase: ‘Goed Onderbouwd’ wordt in 2020 aangevraagd en hopelijk toegekend. 
Hiermee kan de interventie ook worden opgenomen in de database van het Nationaal Jeugd 
Instituut (NJI) wat een groter bereik betekent en daarmee meer kans dat nieuwe scholen ons 
actief benaderen.  

 
1.4. Bestuur 
 
De samenstelling van het bestuur is in het verslagjaar niet gewijzigd. In 2019 is het bestuur 
vier keer bijeen geweest, daarnaast zijn de leden afzonderlijk zeer nauw bij de stichting 
betrokken en voortdurend alert en actief met betrekking tot mogelijkheden voor Stichting Be 
Aware in het bredere perspectief. Het bestuur bestaat uit Barbara Schothorst, voorzitter, 
Arianne Leuftink, penningmeester en Dr. Kathelijn Fischer, secretaris.  

 
 
1.5. Raad van Advies 
 
De Raad van Advies is in 2019 versterkt met Anne-Martijn van der Kaaden, journalist bij 
NRC, met Jeugdzorg in haar portefeuille. 
De overige leden zijn onveranderd: 
Prof. Dr. Bas van den Putte, Hoogleraar Gezondheidscommunicatie aan de UVA.     
Drs Henk van Ommen, lid Onderwijsadviescommissie VO-Raad 
Rector /Bestuurder van Het Baarnsch Lyceum.  

 
De leden van de Raad van Advies adviseren Be Aware - ieder vanuit het eigen vakgebied, 
wetenschappelijke achtergrond en ervaring - op hoofdlijnen m.b.t. de interventie en de 
uitvoering. 
 
Bestuur en Raad van Advies hebben in 2019 driemaal een bijeenkomst gehad en tussentijds 
zijn er meerdere één-op-één contacten en besprekingen geweest over onderwerpen die zich 
aandienden.  
 

 1.6 Medewerkers 
 
Drs Pien Witteveen, algemeen directeur en vanaf de oprichting in 2012 bij de Stichting 
betrokken; zij heeft een dienstverband van 24 uur per week. Haar werkzaamheden bestaan 
o.a. uit het leiding geven aan de voorlichters, het bepalen van beleid, het mede vormgeven 
van de verschillende programma’s en modules, het onderhouden van externe contacten, 
waaronder media, instanties, gemeenten, fondsen en bedrijfsleven. 
 
Senior voorlichter van Be Aware is Kelly Roelofs - ervaringsdeskundige -, die vanuit haar 
jarenlange ervaring met het geven van voorlichting over verslaving een waardevolle bijdrage 
levert aan het ontwikkelen en uitvoeren van de Be Aware interventie. Zij is vanaf de start aan 
de stichting verbonden. Kelly Roelofs verzorgt voorlichting voor jongeren, ouders en 
docenten, onderhoudt contacten met scholen en relevante externe partijen en is voor velen 
het gezicht van Be Aware. Daarnaast heeft zij de opleiding en coaching van nieuwe 
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voorlichters tot taak. In 2018 heeft zij de masteropleiding NLP met succes afgerond. Zij heeft 
een dienstverband van 28 uur per week. 
 
Be Aware werkt met voorlichters op basis van contracten voor een vast aantal uren met de 
mogelijkheid om meer- en minderuren te verrekenen. Frank van Milaan, Maike 
Smoorenburg, Arnold Overgaauw, Marco Kieboom, Saskia van der Zee en Jolanda 
Kakebeen verzorgden de voorlichtingen. Esterelle van Zanten had eind 2019 bijna haar 
opleiding voltooid en zal in 2020 ook zelfstandig voor de klas staan. 
Alle voorlichters zijn ervaringsdeskundigen en beantwoorden aan het nauwkeurig 
beschreven profiel en kwalificaties.  
Maike Smoorenburg ondersteunt daarnaast 8 uur per week het kantoor en is onder andere 
verantwoordelijk voor een deel van de planning, de verslagen van de voorlichtingen in de 
klas en de reguliere persberichtgeving. 
Wij zijn blij dat de capaciteit van ons team nu zodanig is, dat wij op grote scholen gelijktijdig 
in een aantal klassen de voorlichting kunnen verzorgen. Scholen hebben duidelijk voorkeur 
voor het in korte tijd - binnen enkele dagen - afronden van de voorlichting in alle klassen. 
Daarnaast kan op meerdere scholen gelijktijdig de voorlichting worden verzorgd. 
Doordat de voorlichters vooral op urenbasis werken, blijven de kosten beperkt tot de uren 
die zij daadwerkelijk werken.  
 
Het opleidingsprogramma is door Be Aware zelf zorgvuldig ontwikkeld en bestaat uit een 
intensief traject van 

o individuele sessies 
o gezamenlijke sessies 
o theorie (manual)  
o oefeningen in de praktijk  

 
 
Tussentijds vinden evaluaties en assessments plaats. Voor de voorlichters heeft Be Aware 
een gedragscode opgesteld, waaraan zij zich committeren bij het aangaan van de 
overeenkomst om de opleiding te volgen. 
Tevens zijn de voorlichters in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 
 
Eeldert Administratie verzorgt op uurbasis de salarisadministratie en stelt de jaarrekening 
op. De jaarrekening van 2018 werd gecontroleerd en goedgekeurd door Boonzaaijer & 
Merkus Accountants & Adviseurs. 
 

1.7 Vrijwilligers 

Er zijn zo’n 20 vrijwilligers actief voor Be Aware die met grote regelmaat bijdragen leveren   
aan één of meer van de onderstaande activiteiten: 

o het ontwerpen van een geheel nieuwe website en het onderhoud daarvan 
o het in contact brengen met voor de Stichting nuttige relaties 
o onderzoek mogelijkheden subsidies en steun van bedrijfsleven en fondsen 
o marketing activiteiten zoals voorbereiden van mailings, persberichten en interviews 
o ontwerp van drukwerk 
o het begeleiden van leerlingen op één - of meerdaagse projecten 
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1.8  Vertrouwenspersonen 

De vertrouwenspersonen van Be Aware worden zeer regelmatig benaderd, zowel door 
leerlingen als door de school en ouders. Zij hebben met leerlingen, met leerling en ouder, 
met docenten en leerlingen buiten de voorlichtingssessies om, veelvuldig contacten. Indien 
nodig en gewenst worden leerlingen, in samenwerking met school, doorgeleid naar 
gespecialiseerde hulpinstanties. 

Ook via de website en telefonisch worden zeer regelmatig problemen of vragen aan ons 
team voorgelegd door ouders, leerlingen en docenten. 

Deze ervaringen zijn belangrijk en nuttig en bewijzen dat de inzet van voorlichters als 
vertrouwenspersoon een belangrijk doel dient. De vertrouwenspersoon is op een eigen e-
mailadres en telefoonnummer bereikbaar. Voor de vertrouwenspersonen van Be Aware is 
een gedragscode opgesteld die is opgenomen in het kwaliteitshandboek. 

Iedere voorlichter heeft de opleiding tot Vertrouwenspersoon met succes afgesloten. 

 

2. De Interventie 

 

2.1  Voorlichtingsprogramma voor jongeren 

Het programma, zoals bij aanvang ontwikkeld voor de preventieve voorlichting, blijft in 
ontwikkeling. Door evaluaties en reacties vanuit de leerlingen en scholen, alsmede 
publicaties van wetenschappelijk onderzoek komt Be Aware tot nieuwe en voortschrijdende 
inzichten die aanleiding kunnen zijn om details qua inhoud en uitvoering tussentijds aan te 
passen: een dynamisch proces, waarbij de grondgedachte van de voorlichting overigens niet 
veranderd.  

In 2019 hebben meer dan 640 klassen de voorlichting gehad, op meer dan 150 scholen, 
waarvan zo’n 40 nieuwe scholen. 

De interventie leent zich er goed voor om op verschillende leeftijdsgroepen en 
ontwikkelingsniveaus in te spelen. De interventie werd daarom in 2019 ook weer, behalve op 
middelbare scholen, vele malen succesvol ingezet op basisscholen, MBO’s en Scholen voor 
Speciaal Onderwijs, Internationale scholen en penitentiaire jeugdinstellingen. 

De interventie (zowel Voorlichting 1 als 2 als de modules) wordt over de hele linie, door 
zowel leerlingen als ouders en docenten, uitgesproken positief beoordeeld; deze gegevens 
worden doorlopend gemeten, gekwantificeerd en gerubriceerd, t.b.v. latere referentie en 
onderbouwing van het effect van het programma. 

Het interactieve onderwijsproject: Mijn Leven, Mijn Keuze: Lekker Belangrijk! is aan alle 
scholen, waar we al een langdurige relatie mee hebben, aangeboden, maar is in 2019 
slechts 1 x ingezet. De reden hiervoor lijkt dat scholen al veel projectweken hebben en 
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daarin voor andere onderwerpen kiezen als ze de reguliere voorlichting van Be Aware al op 
hun programma hebben staan. Omdat er voor 2020 al wel een paar aanvragen liggen, blijft 
het programma in ons aanbod naar de scholen en houden we de contacten met onze 
vrijwilligers up-to-date.  

 

Momenteel beschikbare voorlichtingen: 

o Voorlichting Gewoonten en Verslaving 

o Vervolgvoorlichting Gewoonten en Verslaving (verdieping met o.a. rollenspellen op zgn. 
copings mechanismen, problemen en vrienden/groepsdruk; het bespreken van 
handvatten) 

o Basisvoorlichting gewoonten en verslaving voor speciaal onderwijs 

o Voorlichting over specifieke onderwerpen in aparte modules zoals gamen en social 
media, roken en alcohol 

o Voorlichting in het Engels: Habits and Addiction 

o 1 of meerdaags programma “Mijn Leven, Mijn keuze: Lekker Belangrijk!” 

 

2.2  Docententraining 

Een onderdeel van het programma van Be Aware voor de scholen is de docententraining. 
Docenten beschikken veelal niet over voldoende kennis van het onderwerp verslaving, de 
vroegsignalering hiervan en/of de vaardigheid om hierover met de leerlingen een gesprek 
aan te gaan, in het algemeen of als zich hiervoor een concrete aanleiding voordoet. 

De docententraining duurt ongeveer 2 uur en bestaat o.a. uit het overbrengen van kennis, 
uitleg over (vroeg)signalering van problemen, gesprekstechnieken met rollenspellen en het 
doen van tests. Ook hier wordt met stemkastjes gewerkt. 

Tijdens de voorlichting aan de leerlingen is altijd de mentor aanwezig, de voorlichter heeft 
dan ook vaak een intensief contact met de betreffende mentor om direct gesignaleerde 
problemen verder te leiden. De mentor ontvangt na de voorlichting een mentorboekje waarin 
de highlights nogmaals worden vermeld en waarin casussen over allerlei onderwerpen zijn 
opgenomen die de mentor desgewenst met de klas kan behandelen als verdieping. 
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2.3 Ouderavond  

Tijdens de ouderavonden blijft de belangstelling voor het omgaan met Beeldschermen groot 
en dit is vaak de aanleiding om een ouderavond te organiseren. Ouders worstelen duidelijk 
met het stellen van regels omtrent verantwoord beeldschermgebruik en het handhaven van 
die regels. Ons streven is om de ouderavond steeds te koppelen aan onze voorlichting op 
een school: de beïnvloeder beïnvloeden is van essentieel belang voor het effect van de 
voorlichting. In 2019 hebben 19 ouderavonden plaatsgevonden. 

De inhoud van de ouderavond is ook ruimer zodat ook naar afhankelijkheid (verslaving) van 
zowel middelen als gedrag wordt gekeken. De interactieve aanpak van de ouderavonden, 
waarbij ook weer gebruik wordt gemaakt van stemkastjes, wordt als zeer positief 
beoordeeld. Daarnaast komen uit de resultaten van de stemkastjes uit de klas interessante 
gegevens, die voor ouders en scholen een aanleiding kunnen zijn om een oudervoorlichting 
te organiseren. Ook via de Be Aware website wordt veel informatie verstrekt voor ouders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Voorlichting en workshops in besloten groep 

Be Aware verzorgt op verzoek voorlichting en workshops in besloten groep; een 
vriendengroep, jongeren en ouders, een sportvereniging, een kerkgemeenschap, een 
jeugdgroep. Hiervoor wordt Be Aware via de website benaderd en wordt een programma op 
maat opgesteld. In 2019 hebben er een tiental van dergelijke bijeenkomsten 
plaatsgevonden. 
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2.5 Voorlichting aan jongeren van Yes We Can Clinics (YWCC) 

Cliënten van YWCC krijgen bij opname in de kliniek de mogelijkheid geboden om een 
voorlichting te laten verzorgen door Be Aware in hun eigen schoolklas op het moment dat 
hij/zij is opgenomen in de kliniek. Zodra de cliënt na het verblijf in de kliniek weer teruggaat 
naar school, begeleidt Be Aware ook deze eerste dag, zodat de terugkeer naar school wordt 
vergemakkelijkt. De terugkeer naar school is van groot belang in het herstelproces en draagt 
bij aan het voorkomen van schooluitval kort na verblijf in de kliniek; de samenwerking tussen 
Be Aware en YWCC is bedoeld om dit proces voor de leerling goed te laten verlopen. De 
betreffende voorlichter heeft ook voorafgaand hieraan en achteraf contact met de ouders en 
de school. 

In 2019 zijn er in 20 klassen voorlichtingssessies voor YWCC fellows verzorgd. 

Voor Be Aware is de kans op spin-off bij de overige klassen van een YWCC-school een 
bijkomend voordeel. Meerdere scholen boeken voorlichtingen, ouderavonden of 
docententrainingen voor de rest van de klassen naar aanleiding van deze speciale 
voorlichtingen. 

Daarnaast maakt Be Aware deel uit van het Yes We Too programma. Een programma van 
YWCC gericht op de broertjes en zusjes van fellows die op dat moment in de kliniek worden 
behandeld. De Yes We Too bijeenkomsten worden elke 10 weken georganiseerd. In 2019 
zijn er 5 bijeenkomsten geweest, waaraan zo’n 280 jongeren in de leeftijd van12 tot 25 jaar 
hebben deelgenomen. 

 
3. Marketing en Communicatie 
 
3.1 Huisstijl en uitingen 
 

De combinatie van naam en logo Be Aware werd in 2014 geregistreerd in het merken-
register van de Benelux voor de toepasselijke klassen, waarmee de toepassing voor de 
voorlichting voldoende is gedekt. Dit depot is eind 2015 overgeschreven op naam van 
Stichting Be Aware. 
In 2019 zijn zowel de brochure met algemene informatie en menukaart, als het Nederlandse 
en Engelse lesboekje wederom ge-update en aangepast.  
De huisstijl is verder doorgevoerd en bewaakt in alle uitingen, zoals jaarverslag, mentor 
boekje, en huisdrukwerk (facturen, briefpapier, e.a.). 
 
 

 
3.2 Website en Social Media 
 

De website is in een geheel nieuw jasje gestoken. Rustiger van vorm en kleur, passend bij 
deze tijd. Het onderhoud van de website is in eigen beheer, met hulp van een ICT-
vrijwilliger. Ook de Google Grant campagne wordt intern beheerd en gemonitord. Het 
merendeel van de nieuwe scholen bereikt ons via de website. Ook wordt de site goed 
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gevonden door instanties, platforms en media, waardoor we zeer regelmatig worden 
benaderd en naar onze mening gevraagd wordt. Ook dit verhoogt de naamsbekendheid van 
de Stichting. 

Via de Be Aware Twitter-, Instagram-, Linkedin-, en Facebook-accounts worden wekelijks 
berichten uitgestuurd. De stichting heeft zo’n 75.000 volgers op Facebook en Twitter.  
 

 
3.3 Persberichten, interviews en nieuwsbrief 
 

In de week voorafgaand aan de geplande voorlichting op een school stuurt Be Aware 
(uiteraard in overleg met de school) een kort persbericht naar de regionale media. Voor 
zover te meten, worden deze artikelen goed opgenomen.  
 
In 2019 is op landelijke TV tweemaal een item over/met Be Aware gemaakt, 3 landelijke 
Radiozenders en talloze regionale/lokale zenders besteedden ruime aandacht aan onze 
activiteiten en mening. Er zijn meerdere landelijke en vele regionale publicaties verschenen 
in dagbladen en vakbladen over uiteenlopende onderwerpen zoals gamen, telefoongebruik, 
social mediagebruik, alcoholgebruik of voorlichting in het algemeen.  
 
In 2019 is de digitale Nieuwsbrief 3 maal verschenen, deze bevat relevante nieuwsfeiten 
over Be Aware en onderwerpen m.b.t. verslaving. Overige communicatie met onze 
doelgroepen vindt veelvuldig plaats middels persoonlijke contacten en sociale media. 
 

3.4  Beurzen en bijeenkomsten 
 

In 2019 heeft Be Aware aan 6 beurzen en bijeenkomsten voor professionals (w.o. 
zorgcoördinatoren, NIBI, Maatschappijleerdocenten, counselors) deelgenomen met een 
informatiestand. Ook treden voorlichters regelmatig als spreker op tijdens workshops voor 
groepen professionals. 
Deelname aan beurzen levert een mooie uitbreiding op van ons netwerk en het vergroten 
van onze naamsbekendheid. Tevens is dit, door het persoonlijke contact, een mooie 
gelegenheid om nieuwe scholen te werven. In 2019 heeft dit 12 nieuwe contacten met 
scholen opgeleverd, waarvan intussen het merendeel de voorlichting in het schoolcurriculum 
heeft opgenomen. 
 

3.5. Communicatie 
 

Ook in 2020 zal marketing en communicatie weer een belangrijke focus zijn, zeker met het 

onvermijdelijke verlies van omzet door de maatregelen rondom het Coronavirus. Zo zullen 

we ons richten op: 

 
o beheren van de website www.stichting-be-aware.nl op alle onderdelen/ontwerpen 
o benaderen scholen van samenwerkinsverbanden, waarmee wij al een relatie hebben 
o nieuwsrubriek op de website goed voeden, regelmatig bijwerken 
o persberichten uitsturen  
o nieuwsbrief, frequentie naar 4 keer per jaar 
o free publicity genereren 
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o Facebook, Twitter en Instagram campagnes 
o actief nieuwe doelgroepen benaderen waaronder jeugd instellingen 
o het profileren/ondersteunen op samenwerkingsverbanden zoals Alliantie Rookvrij! En 

Media Wijsheid. 
 
4.  Acquisitie 

Het product moet verkocht blijven worden; in het geval van een voorlichtingsprogramma: het 
interesseren van scholen voor het opnemen van het programma. 

Vanaf de start van Be Aware is gewerkt aan het leggen van contacten met scholen, om deze 
te interesseren voor onze interventie zodat zij deze zullen inplannen. Steeds vaker worden 
wij door scholen en ouderraden gevonden en benaderd. Via de website, publicaties in de 
media, bijeenkomsten en mond-tot-mond reclame, samenwerkingsverbanden van scholen 
zijn de meest gekozen opties waardoor wij in contact komen met scholen. 

Zogenaamde koude acquisitie levert weinig tot geen bruikbare contacten op: de beslissings-
procedure binnen de school is veelal complex en langdurig, contactpersonen zijn moeilijk 
bereikbaar en/of aanspreekbaar.  

Het aantal voorlichtingen bedroeg in 2019: 645, tegen 550 in 2018, een mooie groei van 
ruim 17%. 

Om scholen kennis te laten maken met de interventie, verzorgen wij in overleg voor serieus 
geïnteresseerde scholen kosteloos één pilotsessie: hieruit zijn meerdere langdurige relaties 
met scholen ontstaan. 
Ook in 2020 zal met een stand worden deelgenomen aan een aantal gespecialiseerde 
congressen/bijeenkomsten voor onze doelgroep. 
Dit is een mooie gelegenheid om nieuwe vruchtbare contacten met scholen te leggen. 
 

De meeste scholen maken deel uit van een samenwerkingsverband. Deze zijn door Be 

Aware in kaart gebracht. In 2020 zullen we alle andere scholen uit een samenwerkings-

verband waarmee we al een relatie hebben, benaderen en hen een gratis pilot aanbieden 

om kennis te maken met onze programma’s. 

Be Aware onderzoekt mogelijkheden om de effectiviteit van de interventie in de nabije 

toekomst in enige vorm aan te tonen. Dit gebeurt o.a. door het meten en interpreteren van 

alle geregistreerde reacties van leerlingen en docenten.  

 

4.1  Externe relaties 
 

Be Aware legt gericht contacten met relevante instanties; deze relaties dienen een 
meerledig doel: 
o vergroten van naamsbekendheid Be Aware onder instanties die van belang kunnen zijn 
o het linken aan gerenommeerde instanties 
o vergroten en delen van onze eigen kennis 
o creëren van ingangen voor het verzorgen van voorlichting of workshops 
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o het interesseren van sponsors en fondsen 
o het verkrijgen van gemeentelijke/overheids subsidies 
o het creëren van een platform waarin Be Aware als speler is opgenomen 

 
 

5. Financiën, fondsenwerving 
 

5.1    Resultaat verslagperiode 
 

De werving van gelden is in 2019 succesvol geweest en heeft betekend dat de stichting de 
exploitatie gezond heeft kunnen voeren. De baten komen uit 3 bronnen, te weten: scholen, 
gemeentelijke subsidies en donaties van fondsen. 

a. Scholen 
Van scholen waar wij de voorlichting hebben verzorgd voor leerlingen, docenten en 
ouders ontvingen wij een bedrag van ruim € 148.000,-- 
 

b. Subsidies 
 

De subsidies die de scholen waar Be Aware voorlichting heeft verzorgd in 2019 
ontvingen, bedroegen ruim € 26.000,-- . Een heel noodzakelijke bijdrage, hoewel wij 
helaas zien dat deze bedragen teruglopen. Gemeenten zijn hun budgetten voor 
Jeugdzorg aan het herzien en de noodzaak voor ondersteuning van andere projecten 
lijkt groter dan die voor Be Aware. 
Subsidie van een gemeente aan een school betekent dat de school aan Be Aware de 
volledige kosten van de voorlichting kan betalen en zelf de kosten niet of slechts gedeeltelijk 
hoeft te dragen.  
 

c. Donaties 

De fondsenwervingsactie die in 2019 werd uitgevoerd liet een opbrengst zien van ruim         
€ 72.500,-- : een aantal fondsen doneren jaarlijks, anderen voor een tweede of derde maal, 
wij ontvingen giften van 6 nieuwe fondsen. Alle fondsen ontvangen van Be Aware de 
gevraagde bevestigingen, terugkoppeling, vermelding etc. 

De bedragen die wij ontvingen zijn alle goed en op de juiste wijze besteed en verantwoord. 
Eén fonds heeft de donatie geoormerkt voor de aanschaf van een volledig stemkastjes 
systeem, één fonds voor het verzorgen van voorlichting op een bepaalde school en 
meerdere fondsen voor het verzorgen van voorlichting op scholen in een bepaalde regio. 
Overige fondsen doneerden in het algemeen, d.w.z. ten gunste van het verzorgen van 
voorlichting zoals beschreven in onze doelstellingen.  
 
Projecten waarvoor wij gericht fondsen werven zijn o.a. uitbreiden van de voorlichting op 
scholen, de aanschaf van apparatuur, zoals lap-tops en stemkastjessystemen. 
 
Er zullen gericht acties worden ondernomen op de volgende onderdelen: 
1. gemeentelijke subsidies Aanvragen voor de scholen van die gemeenten waar wij 

voorlichting verzorgen; dit dient door de scholen te worden aangekaart, wij begeleiden 
dit traject; vooralsnog betalen scholen  € 205,-- voor één blokuur, terwijl de kostprijs € 
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390,- bedraagt.  In 2019 heeft dit traject geresulteerd subsidies aan 14 scholen in 8 
gemeenten. Onze inspanningen zetten we onverminderd voort. 

2. Fondsenwerving  De fondsenwervingscampagne is een ongoing proces. Het hele jaar 
door worden nieuwe en bestaande goededoelen stichtingen en fondsen aangeschreven. 
In 2020 wordt dit herhaald en uitgebreid.   

3. Beneficient Vriendenloterij Wij zijn benificient van de Vriendenloterij, wat wil zeggen 
dat mensen hun loten kunnen oormerken voor Stichting Be Aware, waarvan de helft van 
de opbrengst van het lot ten goede komt aan de stichting, te weten €6,50 per lot. Tot nu 
toe spelen 60 loten mee. 

4. Sponsoracties Nieuwe acties bedenken en uitvoeren om uit particuliere circuit donaties 
te werven.  

 
 
6. Administratie 
   

De financiële-, en salarisadministratie wordt verzorgd door Eeldert Administratie te Huizen 
op basis van 6-8 uur per maand. 

De adminstratie van zowel boekingen en betalingen van scholen, als de planning en de 
voorbereiding voor de financiële administratie wordt door directie in samenwerking met 
voorlichters verzorgd.  
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7.              Actieplannen 2020 
 

Onderwerp  Uitvoering  Wanneer 

   

RIVM Aanvraag “Goed onderbouwd”  

 

Q-3 

Fondsenwerving Doorlopende activiteit: Voortzetten en 

uitbreiden fondsen 

 

Q-1/4 

website monitoring Q 1-4 

Subsidies 

gemeenten 

Doorlopende activiteit, eerder ontvangen 

subsidies continueren, nieuwe subsidies 

realiseren 

Q-1 t/m Q-

4 

Relatie beheer 

 

Platforms onderhouden en uitbreiden 

 

Q1-4 

 

Marketing en PR Doorlopende activiteit 

 

Q 1-4 

 

Congressen Nibi, Zorgcoordinatoren, directeuren 

basisscholen 

 

 

Q 1-4 

 

 

Nieuwe 

programma’s 

Programma uitbreiden met VR module Q 3 

Team Verdere opleiding van huidig team  ongoing 

   

 
 
 
 

 
8. Toekomst 

 
Met de uitbraak van het Corona-virus en daarmee de sluiting van de scholen, zijn ook de 
activiteiten van Be Aware vanaf 15 maart voor 100% on-hold gezet. Dit geeft, net als voor 
zovele bedrijven en Stichtingen, een toekomstbeeld dat wij natuurlijk niet hadden voorzien. 
We zullen daarom onze begroting voor 2020 moeten aanpassen. We vertrouwen op de 
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toegezegde steun van de overheid en hopen dat zodra de scholen weer opengaan, wij 
onverminderd onze interventie kunnen uitvoeren. Wel zullen we er rekening mee moeten 
houden dat we reeds geplande voorlichtingen niet kunnen inhalen en derhalve een lagere 
omzet zullen hebben dan in 2019.  
 
De interventie voorziet in een behoefte en wordt uitstekend ontvangen door de doelgroepen. 
Het leggen van contacten met scholen blijft een investering in tijd, die ook in 2020 zal 
resulteren in het aangaan van nieuwe overeenkomsten. Van de scholen waar wij in 2019 
voor de eerste keer kwamen, zal een deel naar verwachting ook weer les 2 opnemen.  
 
De naam Be Aware is in ons korte bestaan een begrip geworden, onze naamsbekendheid 
zal ook in 2020 blijven groeien, door de sterke motivatie en positieve inzet en betrokkenheid 
van alle teamleden. Het voortzetten van ons communicatiebeleid zal hieraan ook weer 
bijdragen.  
 
De fondsenwerving van goede doelen en bedrijfsleven en het verkrijgen van toegang tot 
subsidieverstrekkingen door gemeenten zullen de groei en het uitvoeren van omschreven 
toekomstige projecten mogelijk maken. 
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9. Jaarcijfers,  door Accountant goedgekeurd 

9.1 Balans 31 december 2019 31 december 2018

ACTIVA € €

Immateriële vaste activa - -

Materiële vaste activa 1 5.277 4.918

Financiële vaste activa - -

5.277 4.918

Vorderingen en overlopende activa 2 17.844 16.678

Liquide middelen 3 59.933 50.232

77.777 66.910

83.054 71.828

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves

- continuïteitsreserve - -

- bestemmingsreserve - -

- herwaarderingsreserve - -

- overige reserves 4 60.653 48.448

60.653 48.448

Fondsen

- bestemmingsfonds (en) 0 0

60.653 48.448

Voorzieningen - -

Langlopende schulden - -

Kortlopende schulden 5 22.401 23.380

83.054 71.828

0

 

 



 

   
 

 

Verslag Stichting Be Aware 2019 

April 2020  20 

 

 

9.2 Staat van baten en lasten Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018

Baten:

- Baten uit fondsenwerving 72.540 90.000 81.296

- Baten uit gezamenlijke acties - - -

- Baten uit acties van derden - - -

- Subsidies van gemeenten t.b.v. voorlichting 26.422 38.000 32.269

- Rentebaten en baten uit beleggingen - - -

- Overige baten 148.198 140.000 121.375

Som der baten 247.159 268.000 234.940

Lasten:

Besteed aan doelstellingen

- Ontwikkeling voorlichtingsprogramma 29.369 32.500 25.968

- Organiseren van ondersteunende voorlichting - -

- Faciliteren, organiseren van adequate voorlichting 152.720 169.000 135.033

182.089 201.500 161.000

Werving baten

- Kosten fondsenwerving 0 26.000 0

- Kosten gezamelijke acties 11.748 0 10.387

- Kosten acties derden - -

- Kosten verkrijging subsidies overheden 11.748 0 10.387

23.495 26.000 20.774

Beheer en administratie

- Kosten beheer en administratie 29.369 32.500 25.968

Som der lasten 234.954 260.000 207.743

Saldo van baten en lasten 12.205 8.000 27.198

Bestemming saldo

Onttrekking/dotatie bestemmingsreserve 0 0 0

Onttrekking/dotatie continuïteitsreserve 0 0 0

Onttrekking/dotatie overige reserves 12.205 8.000 27.198

Onttrekking/dotatie bestemmingsfondsen 0 0 0

12.205 8.000 27.198

 



 

   
 

 

Verslag Stichting Be Aware 2019 

April 2020  21 

 

 

9.3 Kasstroomoverzicht

2019 2018

€ €

Saldo van baten en lasten 12.205 27.198

Aanpassingen betreffende:

- Afschrijvingen 1.886 2.321

14.091 29.518

Wijziging kortlopende vorderingen -1.166 0

Wijziging kortlopende schulden -979 0

Kasstroom uit operationele activiteiten 11.946 29.518

Investeringen in materiële vaste activa -2.245 -2.716

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.245 -2.716

Mutatie liquide middelen 9.701 26.802

Liquide middelen begin boekjaar 50.232 27.357

Liquide middelen per einde boekjaar 59.933 50.232

Mutatie liquide middelen 9.701 22.875  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

Verslag Stichting Be Aware 2019 

April 2020  22 

 

 

9.4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling  

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn Verslaglegging Fondsenwervende Instellingen 

(Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650). 

De in de jaarrekening opgenomen informatie heeft betrekking op financiële informatie en de 

activiteiten van Stichting Be-Aware, statutair gevestigd te Baarn. 

 

Grondslagen voor de balans 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de nominale waarden tenzij 

anders vermeld. 

 

 Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgends de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest 

zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

 

Schattingen 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, vormt 

de directie van de stichting zich een oordeel omtrent verschillende zaken waarbij de directie 

schattingen maakt van onderdelen van de jaarrekening die essentieel kunnen zijn om daarin 

opgenomen te worden. 

Indien dit voor het verstrekken van het vereiste inzicht wenselijk is, worden deze onderdelen en 

schattingen, inclusief de daarbij gehanteerde veronderstellingen, opgenomen in de toelichting van 

de betreffende posten in de jaarrekening. 

 

Derivaten 

De stichting maakt geen gebruik van afgeleide derivaten. 

 

Materiële vaste activa 

Inventarissen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, inclusief de direct toerekenbare 

kosten, onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte 

gebruiksduur. 

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn: 

- Inventarissen     5 jaar 

- Computer apparatuur en software  3 jaar 

 

Eigendommen in het kader van de doelstellingen van de stichting worden niet gewaardeerd en 

direct als projectkosten verantwoord. 
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Vorderingen 

Zodra een toezegging voor een financiële bijdrage aan een doelstellingsproject definitief is komen 

vast te staan, wordt het bedrag van de toezegging volledig als vordering in de balans verantwoord. 

Waardering van de vordering vindt plaats rekening houdend met de mogelijkheid dat niet het gehele 

bedrag zal worden ontvangen. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen, bestaande uit de kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan 

twaalf maanden, staan ter vrije beschikking van de stichting. 

 

Reserves en fondsen 

De eigendommen van de stichting worden onderverdeeld in reserves en fondsen. De fondsen 

bestaan uit vermogen dat is bestemd voor derden. De bestemmingsreserves worden door het 

bestuur geoormerkt voor een bepaald bestedingsdoel. 

 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gevormd voor feitelijke verplichtingen van de stichting die op balansdatum 

bestaan en waarbij het waarschijnlijk is dat deze een uitstroom van middelen met zicht zullen mee 

brengen waarvan de omvang op balansdatum op betrouwbare wijze is in te schatten. 

 

Schulden 

Zodra een aanvraag voor een bijdrage een doelstellingsproject door het bestuur is gehonoreerd, zal 

het volledige bedrag van de toezegging onder de schulden worden opgenomen. 

 

 

Grondslagen voor de staat van baten en lasten 

 

Algemeen 

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald door het verschil tussen baten en lasten over het 

boekjaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 

Verliezen worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Kosten worden 

verantwoord wanneer deze verband houden met de geleverde prestaties van de stichting, met dien 

verstande dat kosten van doelstellingsprojecten worden verantwoord zodra het besluit tot het 

uitvoeren van een project door het bestuur is genomen. 

 

Toerekening van kosten 

De kosten van de stichting bestaan uit personeelskosten, reis- en verblijfskosten, 

communicatiekosten en kantoorkosten. Een gedeelte van deze kosten wordt toegerekend aan de 

doelstellingen van de stichting, aan de wervingsactiviteiten van baten en aan beheer- en 

administratie-activiteiten. 
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Personeelskosten 

De kosten van personeel maakt een groot gedeelte uit van de kosten van de stichting. 

Het bestuur en de Raad van Advies hebben voor 2019 geen bezoldiging ontvangen. 

Aan vrijwilligers wordt geen arbeidsvergoeding voldaan. 

Ten behoeve van het personeel is geen pensioenregeling getroffen 
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9.5 Toelichting op de balans

2019 2018

€ €

1. Materiële vaste activa

Inventaris en andere vaste bedrijfsmiddelen 5.277 4.918

5.277 4.918

Verloop materiële vaste activa

Boekwaarde per begin boekjaar 4.918 4.522

Bij: Investeringen 2.245 2.716

Af: Afschrijvingen -1.886 -2.321

Boekwaarde per einde boekjaar 5.277 4.918

Aanschafwaarde per einde boekjaar 19.353 17.108

Cumulatieve afschrijving per einde boekjaar -14.076 -12.190

Boekwaarde per einde boekjaar 5.277 4.918

2. Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 8.452 11.215

Overige vorderingen 9.392 5.463

17.844 16.678

3. Liquide middelen

ABN Amro bank 59.933 50.232

59.933 50.232

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

 
 

 

4. Reserves en fondsen Stand 1 

januari 

2019

Toe-

voeging                 

Ver-

mindering

Ont-

trekking

Stand 31 

december 

2019

Aangewezen bestemmingsreserves 0 0 0 0 0

Continuïteitsreserve 0 0 0 0 0

Herwaarderingsreserve 0 0 0 0 0

Overige reserve 48.448 12.205 0 0 60.653

Totaal besteedbaar vermogen 48.448 12.205 0 0 60.653

Door derden aangewezen bestemmingsfondsen

Fondsen op naam 0 0 0 0 0

Totaal vastgelegd vermogen 0 0 0 0 0
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2019 2018

€ €

5. Kortlopende schulden

Crediteuren 849 1.782

Belastingen en premies werknemersverzekeringen 7.344 4.888

Overige schulden en overlopende passiva 14.208 16.710

22.401 23.380

2019 2018

€ €

Belastingen en premies werknemersverzekeringen

Loonheffing 7.344 4.888

2019 2018

€ €

Overige schulden en overlopende passiva

Reservering vakantiegeld/-dagen 1852 9.883 11.660

Nog te betalen netto loon 0 0

Nog te betalen kosten 4.325 5.050

14.208 16.710

 
 

 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

 

Huurverplichtingen 

De onderneming heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van kantoor aan de Franciscusweg 219R  te 

Hilversum. De huurverplichting bedraagt € 2.100.,-- per jaar. Er geldt een opzegtermijn van 2 maanden. 

 

Leaseverplichtingen 

Er is een operationele leaseovereenkomst gesloten met LeasePlan Nederland N.V. voor de lease van een 

Volkswagen Polo 1.0 Trendline. De leaseverplichting bedraagt € 5.035,56 per jaar. De leaseverplichting loopt 

tot en met 17 april 2022. 
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9.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 Begroting 

2019
2018

€ € €

Baten

Baten uit eigen fondswerving

Overige sponsoring 0 0 0

Donateurs 72.540 90.000 81.296

Overige 0 0 0

72.540 90.000 81.296

Baten uit gezamenlijke acties 0 0 0

Baten uit acties van derden 0 0 0

Subsidies van gemeenten t.b.v. voorlichting 26.422 38.000 32.269

26.422 38.000 32.269

Rentebaten en baten uit beleggingen

Overige baten 148.198 140.000 121.375

247.159 268.000 234.940

2019 Begroting 

2019
2018

% % %

Ratio kosten fondswerving/baten fondswerving 10,0 0,0 10,0

Toerekening organisatiekosten

Doestellingsactiviteiten 77,5% pm 77,5%

Werving van baten 10,0% pm 10,0%

Beheer en administratie 12,5% pm 12,5%

Toerekening kosten is gebaseerd op de door het bestuur ingeschatte (gemiddelde)

tijdsbesteding van personeel en het bestuur

 
 

 

 



 

 

9.7 Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Bestemming Beheer en 

administratie 

Totaal 2019

12,5% 65% 5% 5% 12,5%

€                                                                                                                              

Lasten

Ontwikkeling 

voorlichtingsprogramma's 

en bijbehorende 

materialen, gericht op 

preventie van verslaving

Het faciliteren, organiseren 

en (mede) bekostigen van 

adequate voorlichting op 

het terrein van verslaving

fondsen-

werving

gezamenlijke 

acties

acties derden subsidie-

verkrijging

Subsidies en bijdragen - - - - - - - -

Afdrachten - - - - - - - -

Aankopen en verwervingen - - - - - - - -

Uitbesteed werk - - - - - - - -

Publiciteit en communicatie - - - - - - - -

Personeelskosten 25.103 130.537 - 10.041 - 10.041 25.103 200.826

Huisvestingskosten 263 1.365 - 105 - 105 263 2.100

Kantoor- en algemene kosten 3.697 19.224 - 1.479 - 1.479 3.697 29.575

Manifestaties - - - - - - - -

Afschrijving en rente 307 1.594 - 123 - 123 307 2.453

Totaal 29.369 152.720 0 11.748 - 11.748 29.369 234.954

182.089 23.495 29.369

Werving van batenDoelstelling
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Vaststelling jaarrekening 

 

Vastgesteld in de vergadering van …………….............. 

 

 

Het bestuur 

 

Barbara Ellen Schothorst, voorzitter 

 

 

Arianne Helene Leuftink, penningmeester 

 

 

Kathelijn Fischer, secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


