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Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Be Aware te Baarn beoordeeld.

Deze jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat der baten en lasten over 2021; en

3. de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat
getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het
opmaken de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude
of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en
uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat wij geen reden hebben om te veronderstellen dat de
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate
van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van
inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses
met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die
uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de jaarrekening geen
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het kapitaal van Stichting Be Aware per
31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Bilthoven, 17 augustus 2022

Boonz ntants & Adviseurs

M. Attrac RA

Soestdijkseweg Zui 276, 3721 AKBilthoven 10302281658 l BAN N Lio RABO 0306 4748 67

info@bmaccountants.nl www.bmaccountants.nl KvK30267888 btw N 1009738186 Bol

Op al onze werkzaamheden zijn ven toepassing de algemene voorwaarden van Boonzaaij'er & Merkus Accountants & Adviseurs, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen SRA ca
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Verklaring van het Bestuur 

Ook 2021 was een jaar dat niet zo is verlopen als we gewend waren. Het jaar 2021 begon 

oorverdovend stil met een totale lockdown en zo eindigde het ook weer. Dit leidde tot aan de 

zomervakantie tot veel onzekerheid met betrekking tot de planning. Dankzij de NOW-regeling voor 

het eerste kwartaal hebben wij de werkgelegenheid van onze medewerkers kunnen garanderen. 

Na de zomervakantie startten alle scholen weer enthousiast op en zo ook onze voorlichtingen. 

Zowel, voor ons, nieuwe scholen als de huidige scholen zagen de noodzaak van onze 

voorlichtingen weer in. Sterker nog, ook scholen maken zich meer zorgen om het welzijn van hun 

leerlingen. De lockdowns hebben voor veel jonge mensen geen positief effect gehad op hun sociale 

leven, velen raakten in een isolement en gingen daardoor vaker vluchtgedrag vertonen met 

overmatig game- of middelengebruik als gevolg. Des te meer reden om hierover het gesprek aan te 

gaan.  

De inzet van online docententrainingen en ouderavonden in coronatijd, zal in de toekomst een 

vervolg krijgen en onderdeel van ons programma blijven. Ook gecombineerde avonden (fysiek met 

een deel online) zijn dit jaar heel succesvol gebleken. 

In 2021 heeft Stichting Be Aware voorlichting gegeven op 80 scholen - in bijna 600 klassen met ca. 

15.000 leerlingen - verspreid over Nederland. Dit zijn nagenoeg dezelfde aantallen als in het pre-

coronajaar 2019, een mooi resultaat! We hebben dan ook alle vertrouwen in het komende jaar en 

verdere toekomst, waarin het aantal klassen en scholen gestaag zal toenemen.   

Onze naamsbekendheid blijft groeien: wij presenteren ons actief bij relevante congressen, 

benaderen actief de pers en wij worden ook 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 en 

het aantal bezoekers op onze website groeit.  

In 2021 hebben wij opnieuw subsidieaanvragen ingediend bij de gemeenten waarin wij op scholen 

voorlichting verzorgen. Een tiental scholen wordt intussen door hun gemeente financieel gesteund 

t.b.v. een gehele of gedeeltelijke bekostiging van ons programma. Wij zetten ons onverminderd in 

om deze steun van de gemeenten uit te breiden, maar ondervinden steeds vaker bij gemeenten 

schaarste in hun jeugdzorgbudgetten. 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  
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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. 

Het team van Be Aware ontwikkelt mee, volgt toepasselijke trainingen en is goed op sterkte, zodat 

wij pieken goed kunnen opvangen en flexibele inzet kunnen garanderen. 

Wij verwachten in 2022, waarin onze Stichting 10 jaar bestaat, belangrijke stappen te zetten die het 

nog beter mogelijk zullen maken om ons doel te realiseren. Wij zullen nog meer jongeren 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 haalbaar moeten zijn. 

Wij verheugen ons op de volgende 10 jaar! 

 

 

 

     

Barbara Schothorst, voorzitter    Pien Witteveen, directeur 
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Inleiding        

In deze review beoordelen wij ons functioneren in het jaar 2021 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 2022, 
waarin de tweede helft van het nog lopende schooljaar valt. 

De review heeft betrekking op: 

1. Het functioneren van de stichting en 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, de 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. Met een eigen CBF-Erkenningspaspoort 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. Het CBF toetst jaarlijks 

opnieuw of de erkende goede doelen aan alle gestelde voorwaarden voldoen. 

 
     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 
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De Gezonde School. Hiermee heeft Be Aware een belangrijk keurmerk en wordt als enige 

Stichting (niet-overheidsinstelling) op dit terrein vermeld. 

Dit keurmerk geeft een onafhankelijke ondersteuning voor scholen, subsidieverstrekkers en 

donateurs om een keuze voor juist onze voorlichting te maken.  

 
1.4. Bestuur 
 
De samenstelling van het bestuur is in het verslagjaar niet gewijzigd. In 2021 is het bestuur 

vier keer bijeengeweest, 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 2021 uitgebreid met Daan Deenik, verantwoordelijk voor 

programma ontwikkeling bij Verslavingskliniek SolutionS. De overige leden zijn: 

Anne-Martijn van der Kaaden, journalist bij NRC, met Jeugdzorg in haar portefeuille. 

Prof. Dr. Bas van den Putte, Hoogleraar Gezondheidscommunicatie aan de UVA.     

Drs Henk van Ommen, Rector /Bestuurder van Het Baarnsch Lyceum is door ziekte tijdelijk 

op non-actief.  

 

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 2021 tweemaal een bijeenkomst gehad (fysiek en 

online) 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 40 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 
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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 

voorlichters tot taak. 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, Esterelle van Zanten, Marco Kieboom verzorgden de 

voorlichtingen. Daarnaast is Jolanda Kuijpers een vrijwilliger die bijna wekelijks 

voorlichtingen verzorgd. 

Alle voorlichters zijn ervaringsdeskundigen en beantwoorden aan het nauwkeurig 

beschreven profiel en kwalificaties.  

Maike Smoorenburg ondersteunt daarnaast 12 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, intervisie groepen 

o theorie en cursussen  

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 wordt gecontroleerd door Boonzaaijer & Merkus Accountants & 

Adviseurs. 
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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 onderhouden van de website en online campagnes opzetten 

o het geven van voorlichting op jongeren detentie centrum 

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 

 

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.  
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 In 2021 hebben bijna 600 klassen de voorlichting gekregen, op 80 scholen, waarvan zo’n 20 

 nieuwe scholen. De spreiding van de scholen is landelijk. Behalve in de randstad, zijn wij 

 actief van Drachten tot Roermond tot Zeeland en Groningen. Wij schrijven dit o.a. toe aan 

 onze toegenomen zichtbaarheid. 

De interventie leent zich er goed voor om op verschillende leeftijdsgroepen en 

ontwikkelingsniveaus in te spelen. De interventie werd daarom in 2021 ook weer, behalve op 

middelbare scholen, vele malen succesvol ingezet op basisscholen, MBO’s en scholen voor 

Speciaal Onderwijs. Voor een penitentiaire jeugdinstelling hebben we een speciaal 

programma ontwikkeld dat op wekelijkse basis in 5 groepen wordt verzorgd. Het doel hierbij 

is vooral het zichtbaar maken van de hulpvraag door de bewoners van de instelling. 

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 in 2021 

eenmaal ingezet. De reden hiervoor is de opgelopen achterstand door corona. 

 

 

 
 

Leerlingen geven hun mening over de voorlichting op post-its 
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Momenteel beschikbare voorlichtingen: 

o Voorlichting Gewoonten en Verslaving 

o Vervolgvoorlichting Gewoonten en Verslaving (verdieping met o.a. inspelen op zgn. 

coping 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!” 

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.  

 

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 in goede banen 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. 

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

 maar gelukkig hebben we nauw contact met iedere mentor van de klassen waarin we 

 voorlichting geven. Zij weten ons ook na de voorlichting goed te vinden voor vragen of 

 behandeling van verdiepende modules. 
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2.3 Ouderavond  

Tijdens de ouderavonden blijft de belangstelling voor het omgaan met beeldschermen 

(smartphones, e.d.) 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 2021 hebben 8 ouderavonden 

plaatsgevonden, waarvan de helft online of hybride. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ook dit jaar hebben er, naast fysieke, een aantal online ouderavonden plaatsgevonden. De 

 inzet hiervan is gestart in coronatijd en zal in de toekomst onderdeel van ons programma 

 blijven. Meer ouders worden zo bereikt, er is immers geen bezoek aan school in de kostbare 

 vrije avonduren nodig en de drempel voor deelname islager . Ook gecombineerde avonden 

 (fysiek met een deel online) zijn dit jaar heel succesvol gebleken. 
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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 2021 hebben er een 4-tal van dergelijke bijeenkomsten plaatsgevonden. 

 

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 2021 zijn er in 25 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 2021 

zijn er 5 voorlichtingen geweest, waaraan zo’n 150 jongeren in de leeftijd van12 tot 25 jaar 

hebben deelgenomen. 
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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 2021 zijn zowel de brochure met algemene informatie en menukaart, als het 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 

 

Door het aantrekken van externe expertise is onze vindbaarheid op Google in het afgelopen 

jaar opnieuw toegenomen. Het onderhoud van de website is in eigen beheer. Het merendeel 

van de nieuwe scholen bereikt ons via de website. Ook wordt de site goed 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 gepost. De stichting heeft zo’n 75.000 volgers.  

 

 

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 2021 hebben talloze regionale/lokale zenders ruime aandacht besteed 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 2021 is de digitale Nieuwsbrief 4 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. 
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3.4  Beurzen en bijeenkomsten 

 

In 2021 heeft Be Aware alleen online aan beurzen en bijeenkomsten voor professionals 

(w.o. zorgcoördinatoren, NIBI, Maatschappijleerdocenten, counselors) deelgenomen met 

een lezing of workshop. Hopelijk kunnen we in 2022 weer fysieke bijeenkomsten bijwonen; 

het deelnemen met een informatiestandje is altijd succesvol voor het genereren van 

opdrachten van nieuwe scholen. 

 
 
 
3.5 Communicatie 

 
Ook in 2021 was marketing en communicatie een belangrijke focus. Zo richtten wij ons 

onverminderd 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 regelmatig bijwerken, blogs schrijven 

o persberichten uitsturen  

o nieuwsbrief, frequentie op 4 keer per jaar 

o free publicity genereren 

o Facebook, Twitter, Instagram en Linked-in campagnes 

o actief nieuwe doelgroepen benaderen  

o het profileren/ondersteunen op samenwerkingsverbanden zoals Alliantie Rookvrij! en 

Media Wijsheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.stichting-be-aware.nl/
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Stichting Be Aware
Social Handprint
Jaarverslag uitgebreid 2021

Toelichting: 

Deze visualisatie drukt de maatschappelijke impact van Stichting Be Aware uit als bijdrage aan de

17 Sustainable Development Goals. Deze PDF is een beperkte weergave van het interactieve

webmodel, dat te vinden is via de QR-rechts op de pagina. 

Social Handprint
Stichting Be Aware

2021

De afbeelding rechts visualiseert de
positieve bijdrage van Stichting Be Aware

aan de 17 SDG’s. De bijdragen per SDG zijn
relatief ten opzichte van elkaar

weergegeven. De volgende pagina toont de
activiteiten per SDG.

Indicatie impactwaarde 2021

€ 3.720.000
De impactwaarde is een indicatie van het totale

bedrag wat belanghebbenden tezamen
besparen of in de reguliere economie bereid

zouden zijn te betalen voor dergelijke diensten
en effecten, uitgedrukt in euro’s.

Het geven van Voorlichting over Gewoonten en Verslaving

op scholen voor leerlingen, ouders en docenten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6. Impact en Social Handprint 
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3.7. Acquisitie 

Het product moet verkocht blijven worden; in het geval van een voorlichtingsprogramma is 

dat 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.  

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 2022 zal met een stand en/of workshop worden deelgenomen aan een aantal 

gespecialiseerde congressen/bijeenkomsten voor onze doelgroep. Hopelijk fysiek en anders 

digitaal. 

Dit is een mooie gelegenheid om nieuwe vruchtbare contacten met scholen te leggen. 

 

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 versterken van de boodschap 

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 

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 
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5. Financiën, fondsenwerving 
 

5.1     Resultaat verslagperiode 
 

De werving van gelden is in 2021 succesvol geweest en heeft in combinatie met de 
overheidssteun i.v.m. corona, betekend dat de stichting de exploitatie gezond heeft kunnen 
voeren. De baten komen uit 4 bronnen, te weten: scholen, gemeentelijke subsidies, donaties 
van fondsen en bedrijven en de NOW. 

 

a. Scholen 
Van scholen waar wij de voorlichting hebben verzorgd voor leerlingen, docenten en 
ouders ontvingen wij een bedrag van ruim € 132.000,-- 
 

b. Subsidies 
 

De subsidies die de scholen waar Be Aware voorlichting heeft verzorgd in 2021 

ontvingen, bedroegen ruim  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 2021 werd uitgevoerd liet een opbrengst zien van ruim         

€ 57.300 Een aantal fondsen doneren jaarlijks, anderen voor een tweede of derde maal, wij 

ontvingen giften van drie nieuwe fondsen. Alle fondsen ontvangen van Be Aware de 

gevraagde bevestigingen, terugkoppeling, vermelding etc. Vanzelfsprekend krijgen zij ook 

het Jaarverslag en Nieuwsbrieven. 

De bedragen die wij ontvingen zijn alle goed en op de juiste wijze besteed en verantwoord.  

Projecten waarvoor wij gericht fondsen werven zijn o.a. uitbreiden van de voorlichting op 

scholen, drukwerk, opleiding en de aanschaf van apparatuur, zoals laptops en 

stemkastjessystemen. 

 

Er worden gericht acties 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  € 215,-- voor één blokuur, terwijl de kostprijs € 

390,- bedraagt.  In 2021 heeft dit traject geresulteerd in subsidies aan 14 scholen 

scholen in 5 gemeenten. Onze inspanningen zetten we onverminderd voort. 
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2. Fondsenwerving  De fondsenwervingscampagne is een ongoing proces. Het hele jaar 

door worden nieuwe en bestaande goede doelen stichtingen en fondsen aangeschreven. 

In 2022 wordt dit herhaald en waar mogelijk 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 50 loten mee. 

4. Sponsoracties Nieuwe acties bedenken en uitvoeren om uit particuliere circuit of 

bedrijfsleven 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 2022 
 

Onderwerp  Uitvoering  Wanneer 

10 jarig bestaan Feest activiteiten door het hele jaar Q 1-4 

 

 

  

RIVM Aanvraag “Goed onderbouwd” voor her-

erkenning indienen 

 

Q-3 

 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 

Q1 -4 

Relatiebeheer 

 

Platforms onderhouden en uitbreiden 

 

Q1-4 

 

Marketing en PR Doorlopende activiteit 

 

Q 1-4 

 

Congressen Nibi, Zorgcoördinatoren, directeuren 

basisscholen 

 

 

Q 1-4 

 

 

Nieuwe 

programma’s 

Programma uitbreiden en updaten ongoing 

Team opleiding van huidig team  

intervisie groepen 

ongoing 

Klankbordgroep Oprichten met jongeren en ouders/docenten Q3 
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8. Toekomst 

 

Vooralsnog gaan wij ervan uit dat wij - hoewel de kans groot is dat corona een verstorende 

factor blijft om rekening mee te houden - de komende jaren onze groei gestaag kunnen 

vervolgen. D.w.z. dat het aantal scholen en klassen waar wij voorlichting geven zal 

toenemen en daarmee het aantal jongeren dat wij bereiken. 

 

Omdat wij weten dat het effect van onze voorlichting niet specifiek meetbaar is, zullen wij 

inzetten op het volgen van jongeren en hun narratief, hoe denken zij over middelengebruik 

en uit de hand lopend gedrag en wat dit kan betekenen of al betekent voor hun 

toekomstperspectief. Jonge mensen zijn zich ervan bewust dat bepaalde risico’s hun kansen 

in het leven kunnen beperken, de vraag is in hoeverre dat voor hen reden is om hun gedrag 

- wanneer nodig - bij te sturen en zo de risico’s te vermijden.  

 

Wij beschouwen onze voorlichting als onderdeel van een systeem rondom de jongeren, 

waarvan de kern ligt in de twee voorlichtingssessies die de jongeren in twee opeenvolgende 

jaren krijgen. Het systeem bestaat eruit dat docenten, ouders en anderen in de omgeving 

van deze jongeren ook deelgenoot zijn, het gesprek durven aangaan en - op enig moment - 

signalen kunnen herkennen. Zich herinneren en daarmee herkennen hoe het ook alweer 

werkt in de hersenen als je de controle verliest, en hoe hun eigen kansen daarmee in het 

geding kunnen komen. 

 

Wij willen de komende twee jaar onderzoek doen naar de impact van het geven van 

voorlichting door ervaringsdeskundigen. Een onderwerp waarover weinig wetenschappelijke 

studies bestaan en waarvan door de ‘gevestigde orde’ de betekenis – daarom? – wordt 

ontkend. Onze praktijk bewijst het tegendeel: nu het bewijs dus nog. Daarvoor begroten wij 

de benodigde fondsen.  

 

Het gaat Stichting Be Aware goed, in het tiende jaar van ons bestaan kunnen wij zeggen dat 

‘we’re here to stay’. Daarom willen wij ook onze maatschappelijke bijdrage leveren door de 

voorlichting toegankelijk te maken voor scholen die hiervoor niet over de benodigde fondsen 

beschikken. 

 

Ook zullen wij in de nabije toekomst ons programma verder blijven ontwikkelen en daarbij 

gebruik maken van nieuwe middelen en technieken en inhaken op actuele trends, die bij de 

jongeren goed gehoor vinden. Een klankbordgroep samengesteld uit jongeren en 

volwassenen uit onze doelgroepen staat voor 2022/2023 op onze actielijst.  

In 2022 bestaat be Aware 10 jaar en wij willen dit onder andere vieren met het maken van 

een serie podcasts waarmee we in een aantal afleveringen volwassenen een inkijkje geven 

in de belevingswereld van de jongere. Hoe ziet hij een verslaving, hoe is een afhankelijkheid 

bij hem begonnen en wat hadden ouders/docenten daar aan kunnen doen om dit te  
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signaleren of wel te voorkomen. Ouders, docenten, jongeren en deskundigen komen hier 

aan het woord. 

Voor jongeren worden TikTok filmpjes gemaakt die de verschillende onderwerpen 

uitbeelden. Alles is gericht op kennisvermeerdering en vertellen waar je heen kunt voor hulp. 
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9. Jaarcijfers, door accountant goedgekeurd 

9.1 Balans 31 december 2021 31 december 2020

ACTIVA € €

Immateriële vaste activa - -

Materiële vaste activa 1 4.345 5.249

Financiële vaste activa - -

4.345 5.249

Vorderingen en overlopende activa 2 12.568 9.691

Liquide middelen 3 73.148 73.554

85.716 83.245

90.060 88.494

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves

- continuïteitsreserve - -

- bestemmingsreserve - -

- herwaarderingsreserve - -

- overige reserves 4 66.211 66.718

66.211 66.718

Fondsen

- bestemmingsfonds (en) 0 0

66.211 66.718

Voorzieningen - -

Langlopende schulden - -

Kortlopende schulden 5 23.848 21.776

Overige schulden

90.060 88.494

1
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9.2 Staat van baten en lasten Werkelijk 2021 Begroot 2021 Werkelijk 2020

Baten:

Baten als tegenprestatie voor levering van producten

en/of diensten (omzet) 114.672 # 91.000 100.711

Subsidies van overheden 29.211 # 20.000 9.039

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven 44.175 # 46.400 46.188

Overige subsidies 0 # 0 4.000

Baten van subsidies 73.386 66.400 59.227

Baten sponsorbijdragen 0 0

Giften en donaties van particulieren 6.200 # 5.800 1.815

Nalatenschappen 0 # 0 0

Bijdragen van loterijinstellingen 1.892 # 0 586

Overige giften 7.000 # 5.800 5.000

Giften 15.092 11.600 7.401

Financiële baten 0 0

Overige baten 40.525 # 27.000 63.029

Som der baten 243.675 196.000 230.368

Lasten:

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs) 584 # 0 0

Personeelskosten 209.440 # 167.500 193.300

Huisvestingskosten 3.657 # 6.000 3.150

Kantoorkosten 5.871 # 0 8.177

Autokosten 6.881 # 5.500 6.171

Verkoopkosten 6.829 # 5.500 6.720

Afschrijvingen 1.883 # 2.700 1.892

Financiële lasten 548 # 0 556

Overige lasten 8.488 # 6.300 4.336

Som der lasten 244.182 193.500 224.302

Saldo van baten en lasten -507 2.500 6.065

Bestemming saldo

Onttrekking/dotatie bestemmingsreserve 0 0 0

Onttrekking/dotatie continuïteitsreserve 0 0 0

Onttrekking/dotatie overige reserves -507 2.500 6.065

Onttrekking/dotatie bestemmingsfondsen 0 0 0

-507 2.500 6.065
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9.3 Kasstroomoverzicht

2021 2020

€ €

Saldo van baten en lasten -507 6.065

Aanpassingen betreffende:

- Afschrijvingen 1.883 1.892

1.376 7.958

Wijziging kortlopende vorderingen -2.877 8.152

Wijziging kortlopende schulden 2.073 -625

Kasstroom uit operationele activiteiten 573 15.485

Investeringen in materiële vaste activa -979 -1.864

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -979 -1.864

Mutatie liquide middelen -406 13.621

Liquide middelen begin boekjaar 73.554 59.933

Liquide middelen per einde boekjaar 73.148 73.554

Mutatie liquide middelen -406 13.621

0  
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 2021 geen bezoldiging ontvangen. 

Aan vrijwilligers wordt geen arbeidsvergoeding voldaan. 

Ten behoeve van het personeel is geen pensioenregeling getroffen. 

 

Bezoldiging directie  
De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van 
andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie 
was in januari 2022.  
 
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Stichting Be-Aware de 
Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties (zie www.goededoelennederland.nl).  

http://www.goededoelennederland.nl/
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De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van 
de situatie bij Stichting Be-Aware vond plaats door de RvT. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 
255 punten met een maximaal jaarinkomen van EUR 70.884 (1 FTE/12 mnd.).  
 
De voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomens van de directie bedroegen 
(221 in EUR) voor P.M. Witteveen (1 FTE/12 mnd.) : € 61.560. Deze beloningen bleven binnen de geldende 
maxima.  
 
Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige 
beloningen op termijn bleven (voor P.M. Witteveen, met een bedrag van € 0) binnen het in de regeling 
opgenomen maximum bedrag.  
De belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn 
stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.  
 
De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de 
staat van baten en lasten 
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9.5 Toelichting op de balans

31-12-2021 31-12-2020

€ €

1. Materiële vaste activa

Inventaris en andere vaste bedrijfsmiddelen 4.345 5.249

4.345 5.249

Verloop materiële vaste activa

Boekwaarde per begin boekjaar 5.249 5.277

Bij: Investeringen 979 1.864

Af: Afschrijvingen -1.883 -1.892

Boekwaarde per einde boekjaar 4.345 5.249

Aanschafwaarde per einde boekjaar 22.196 21.217

Cumulatieve afschrijving per einde boekjaar -17.851 -15.968

Boekwaarde per einde boekjaar 4.345 5.249

2. Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 11.230 5.225

Overige vorderingen 1.338 4.466

12.568 9.691

3. Liquide middelen

ABN Amro bank 73.148 73.554

73.148 73.554

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

4. Reserves en fondsen Stand 1 

januari 

2021

Toe-

voeging                 

Ver-

mindering

Ont-

trekking

Stand 31 

december 

2021

Aangewezen bestemmingsreserves 0 0 0 0 0

Continuïteitsreserve 0 0 0 0 0

Herwaarderingsreserve 0 0 0 0 0

Overige reserve 66.718 320 0 0 67.038

Totaal besteedbaar vermogen 66.718 320 0 0 67.038

Door derden aangewezen bestemmingsfondsen

Fondsen op naam 0 0 0 0 0

Totaal vastgelegd vermogen 0 0 0 0 0
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31-12-2021 31-12-2020

€ €

5. Kortlopende schulden

Crediteuren 3.246 2.869

Belastingen en premies werknemersverzekeringen 6.217 7.357

Overige schulden en overlopende passiva 13.559 11.549

23.021 21.775

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Belastingen en premies werknemersverzekeringen

Loonheffing 6.217 7.357

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overige schulden en overlopende passiva

Reservering vakantiegeld/-dagen 1852 8.389 7.662

Nog te betalen kosten 5.169 3.888

13.559 11.549

 
 
 
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 € 3.600.,-- 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. 

 

Aanvullende informatie 

De stichting heeft in het boekjaar 2021 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Dit heeft voor de 

stichting geresulteerd in een druk op de resultaten. Echter, door kostenbesparingen en al dan niet in 

combinatie met het gebruik maken van specifieke overheidsfaciliteiten verwacht de stichting dat zij haar 

activiteiten kan blijven voortzetten. Een schatting van de financiële gevolgen is, met name gelet op de 

onzekerheid van de duur van de gevolgen van het coronavirus, op het moment niet goed te maken. 
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9.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 Begroting 

2021
2020

€ € €

Baten

Baten uit eigen fondswerving

Overige sponsoring 0 0 0

Donateurs 57.375 58.000 53.588

Overige 0 0 0

57.375 58.000 53.588

Baten uit gezamenlijke acties 0 0 0

Baten uit acties van derden 0 0 0

Subsidies van gemeenten t.b.v. voorlichting 29.211 20.000 13.039

29.211 20.000 13.039

Rentebaten en baten uit beleggingen 0 0 0

Overige baten 116.564 91.000 100.711

Buitengewone baten 40.525 27.000 63.029

157.089 118.000 163.740

243.675 196.000 230.368

2021 Begroting 

2021
2020

% % %

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

 
 

 



 

   
 

 
Verslag Stichting Be Aware 2021 
April 2022  32 

 
 

Bezoldiging directie

Naam P.M. Witteveen

Functie alg. directeur

Dienstverband

Aard (looptijd) onbepaald

uren 40

parttime percentage 1

periode 1/1-31/12

Bezoldiging (EUR)

Jaarinkomen

  bruto loon/salaris 57.000

  vakantiegeld 4.560

Totaal 61.560

Belaste vergoedingen/bijtellingen 0

Pensioenlasten (wg deel) 0

Overige beloningen op termijn 0

Totaal 2021 61.560

Totaal 2020 60.336



 

 

 

9.7 Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Bestemming Beheer en 

administratie 

Totaal 2021

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 26.180 136.136 - 10.472 - 10.472 26.180 209.440

Huisvestingskosten 457 2.377 - 183 - 183 457 3.657

Kantoor- en algemene kosten 3.582 18.625 - 1.433 - 1.433 3.582 28.653

Manifestaties - - - - - - - 0

Afschrijving en rente 304 1.580 - 122 - 122 304 2.431

Totaal 30.523 158.718 0 12.209 - 12.209 30.523 244.182

189.241 24.418 30.523

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 
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