Secretariaat:
Jos Verhoeven
Burgemeester Damsstraat 49
5037NP Tilburg
013-5904365
j.verhoeven@pleeggrootouders.nl

Verslag van de activiteiten van SBPN 2012
Financieel verslag 2012
Beleidsplan 2013

Inschrijving:
Bankrekening:

Kamer van Koophandel voor Oost Nederland nr. 08185185
Rabobank West Twente nr.1481.47.011 ten name van SBPN Hellendoorn

Jaarverslag 2012
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•

Door enkele bestuursleden werd contact gezocht met het bestuur van NVP (Nederlandse
Vereniging voor Pleegzorg) om te onderzoeken of samenwerken nuttig kan zijn en een winsituatie kan opleveren. Mede door interne problemen bij NVP is hierin nog geen voortgang
gemaakt;
Een van de bestuursleden heeft zich verdiept in de financiële problematiek waarin
pleeggrootouders kunnen terechtkomen. Hij wordt zeer regelmatig benaderd door grootouders
-dit gebeurt veelal via de website- die problemen hebben met Jeugdzorg, gemeenten die niet op
de hoogte zijn van terzake dienende wetgeving en soms met hulpverlenende instanties. In de
meeste gevallen wordt een oplossing gevonden of rechtszaken gewonnen;
Er wordt contact gezocht met politieke instellingen zoals de Tweede- en Eerste Kamer,
provinciale besturen en gemeenten (VNG). Getracht wordt de wetgeving te beïnvloeden ten
gunste van pleeggrootouders. Hierin zijn dit jaar enkele successen behaald, zoals een
wetswijziging welke zeer ongunstig voor grootouders kan uitpakken, werd in de Eerste Kamer
niet aangenomen met betrekking tot het financiële deel. De adviezen van de SBPN zijn daar
mede debet aan;
Door enkele bestuursleden werd deelgenomen als leider van een workshop als onderdeel van
de Pleegouderdag 2012 welke op 15 september door Pleegoudersupport Zeeland werd
georganiseerd;
Op 14 november werd de jaarlijkse Pleeggrootouderdag georganiseerd, ditmaal in Tilburg en
nu verzorgd en gefinancierd door Stichting Kompaan en de Bocht te Tilburg.
Prof Dr. Paul Vlaardingerbroek, hoogleraar familierecht aan de universiteit van Tilburg, notaris
mr. Marco Rieff en onze voorzitter Mirte Loeffen gaven ieder een lezing/workshop waarvoor
veel belangstelling was bij de circa 90 aanwezige pleeggrootouders.
De dag werd georganiseerd in etablissement ‘Etenstijd’ in Tilburg. Ook hier was voor de
aanwezige kinderen een fijne speelplek.
Telkens blijkt de noodzaak van een dergelijke landelijke dag waarvoor grootouders van heinde
en verre komen om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen;
Op 15 november werd door een van de bestuursleden een workshop met de titel
‘Grootouderpower’ gegeven tijdens een congres over Eigen kracht.

Beleidsplan 2013 en volgende jaren
•

•
•

•
•
•
•

•

De belangrijkste activiteit blijft ondersteuning van grootouders die voor hun kleinkinderen
zorgen. De ondersteuning vindt zowel plaats richting jeugd- en pleegzorginstellingen alsmede
juridische ondersteuning als grootouders niet voor vergoeding van kosten in aanmerking
komen, waarop zij wellicht wel recht hebben;
Organisatie van gespreksgroepen voor pleeggrootouders;
Er is een vergevorderd plan uitgewerkt om workshops te gaan aanbieden aan
Jeugdzorginstellingen, pleegzorginstellingen en (Kinder)rechtbanken. Het doel hiervan is om
deze instellingen te informeren over de noodzaak van specifieke aanpak van problematiek van
pleeggrootouders en kleinkinderen
De instellingen wordt gevraagd om een bijdrage in de kosten;
Er wordt samenwerking gezocht met de Alliantie Kind in Gezin. Deze organisatie wil 10.000
kinderen in een pleeggezin plaatsen;
Er wordt een proef gestart met telefonisch vergaderen door het bestuur om slagvaardiger te
kunnen optreden en de reiskosten te reduceren;
Er wordt onderzocht in hoeverre deelname aan de 50+beurs en de Libelle-beurs alsmede
pleegzorgdagen mogelijk is;
Dankzij een anonieme gift worden flyers gedrukt welke landelijk zullen worden verspreid op
plaatsen waar pleeggrootouders kunnen worden verwacht. Hierdoor wordt getracht om
pleeggrootouders te bereiken die nu nog niet bij de SBPN bekend zijn doordat ze niet door de
jeugd/pleegzorg worden gewezen op de mogelijkheden die wij hen kunnen bieden. Bovendien
is er een categorie pleeggrootouders, die hun kleinkinderen opvoedt zonder gebruik te maken
van de mogelijkheden van pleeg- en jeugdzorg, meestal uit angst dat de kinderen worden
weggenomen;
De organisatie van de jaarlijkse pleeggrootouderdagen.

Beheer en besteding
Voor een verantwoording van de verkregen gelden is een balans en winst- en verliesrekening
bijgevoegd. Zie bijlage.
De huidige plannen worden pas concreet ingevuld en uitgevoerd zodra de financiën aanwezig zijn.
Hiervoor worden diverse instellingen en sponsoren benaderd.
In 2013 zullen de kosten van de Pleeggrootouderdag worden gedragen door de pleegzorginstelling
Lindenhout te Arnhem.

Bijlage
Uitgew. BALANS PER 31 DECEMBER

A K T I V A
Liquide middelen:
Totale liquide middelen

Totaal generaal:

2012

2011

909
437
============= =============

------------- ------------909
437
============= =============

Uitgew. BALANS PER 31 DECEMBER

P A S S I V A
Eigen vermogen:
Reserve voor activiteiten
Resultaat lopend boekjaar

Voorzieningen
Bestemmingsreserve flyer

Totaal generaal:

2012

2011

437
1.873
-28
-1.436
------------- ------------409
437
============= =============

500
0
------------- ------------500
0
============= =============
------------- ------------909
437
============= =============

Uitgew. WINST EN VERLIESREKENING VAN 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER
2012
Activiteiten
Bijdragen

Bijdrage voor activiteiten
Kosten van activiteiten

2011

265
185
------------- ------------265
185
============= =============
1.586*
0*
1.664*
1.027*
------------- -------------78*
-1.027*
============= =============
------------- ------------187
-842
============= =============

Bedrijfskosten:
Verkoopkosten

63

250

Administratie- en algemene kosten:
Administratiekosten
Algemene kosten

79
25

289
27

------------- ------------167
566
============= =============
Resultaat:

Rentelasten
Financieel resultaat:

Resultaat:

*

------------- ------------20
-1.408
============= =============
48
28
------------- ------------------------- -------------48
-28
============= =============
------------- -------------28
-1.436
============= =============

In de opbrengsten resp. kosten zijn niet begrepen de door derden
rechtstreeks gefinancierde kosten van pleeggrootouderdagen in 2012 en
2011.

