Jaarverslag 2013
Hierbij het jaarverslag van onze activiteiten en andere wetenswaardigheden over het jaar
2013.
Om het verslag bondig te houden worden alleen de feiten per maand aangegeven.
Januari: Eerste kennismaking met de Alliantie Kind in Gezin.
Ons logo wordt gemoderniseerd voor gebruik op een banner en als briefhoofd etc.
Februari: onze eerste pogingen om telefonische vergaderingen te gaan houden.
we hebben een folder samengesteld die we kunnen uitgeven bij openbare
gelegenheden, en neerleggen bij de balie van relevante organisaties.
Er wordt de eerste afspraak gemaakt met zorgaanbieder Lindenhout te Arnhem.
Ook het model voor de permanente Educatie wordt ontwikkeld.
Maart: Door een speciale donatie kunnen de banner de folder en 2 vlaggen besteld worden.
Met Lindenhout worden afspraken gemaakt voor de Landelijke Pleeggrootouderdag
2013. Lindehout Faciliteert de dag en wij zorgen voor de invulling van de dag.
We staan met een stand ,opgesierd met de nieuwverworven banner en de vlaggen ,
Op de Landelijke pleegzorg dagen in de Efteling te Kaatsheuvel, 16.000 mensen
komen lans onze stand, en we kunnen 60 nieuwe pleeggrootouders registreren.
Een publicatie in de 50+ krant na een bezoek aan de tweede kamer fractie van de
50 + partij.
April:
we gaan een ANBI status aanvragen er moeten wel wat wijzigingen in de statuten
komen ,maar een bevriende notaris gaat deze taak op zich nemen .
ook gaan we onderhandelen met de Alliantie Kind in gezin , doel een partnerschap in
de Alliantie.
Het bestuur geeft medewerking aan de landelijke collecte v.h. Nationaal fonds
Kinderhulp. Enige bestuursleden gaan plaatselijke collectes coördineren.
Ook komen we als SBPN in het programma bij Max van omroep Max .
Aan het einde van deze maand was de SBPN vertegenwoordigd bij de raad van
Europa in Brussel. Daar werd een rapport aangeboden van Eurochild onderzoek naar
Rol van grootouders in de opvoeding van hun kleinkinderen. De SBPN had eerder dit
jaar meegewerkt aan dit onderzoek.
Mei:
in mei wordt bekend dat de Jeugdzorg Duim ,ingesteld door de provincie
Noord Brabant als opsteker voor bijzondere jeugdzorgwerkers, voor de eerste keer
Wordt toegekend aan Birgit v. Erp pleegzorgwerker bij Kompaan.
Dit op voordracht van de SBPN.
Verder wordt bekend dat onze Landelijke Pleeggrootouderdag wordt gehouden in het
openluchtmuseum in Arnhem en wel op 2 oktober.
Juni er wordt hard gewerkt aan de invulling van het programma van de landelijke
Pleeggrootouderdag , diverse toezeggingen van personen die de dag gaan invullen.
Omdat de SBPN deel uitmaakt van het Expertise Netwerk pleegzorg van het NJI
Nemen wij ook deel aan de mini-conferentie die deze maand gehouden wordt in
Utrecht .De SBPN bemant er een stand en presenteert daar voor de eerste keer het
Permanente scholingsprogramma en het begeleidingsprotocol Pleeggrootouders.

Ook werd bekend dat de SBPN officieel is benoemd tot Partner van de Alliantie Kind
In Gezin .
Juli:

Juli:

diverse publicaties in nieuwsbrieven van hulpverleners in de pleegzorg geven onze
Landelijke Pleeggrootouderdag de nodige publiciteit.
Ook wordt er een subsidie aangevraagd ter lediging van bijkomende kosten.
de vakantie nadert en veel zaken moeten wachten tot na deze periode.
Achter de schermen werken we hard aan de verdere organisatie.

Augustus: de inschrijfformulieren worden verstuurd, en moeten voor half september weer
Ingeleverd worden. Deze maand publiceerde de SBPN in het maandblad voor de
Pleegzorg, “Mobiel” tips voor fiscale aftrek bij de zorg voor pleegkinderen.
Tot op heden heeft onze fiscale medewerker hierover al meer dan 350 reacties
ontvangen en beantwoord. De redactie van “Mobiel” spreekt van een ongekende
reactiestroom.
September: op uitnodiging van het Oranjefonds bezoekt de SBPN de tentoonstelling
“Appeltjes van Oranje” op de aansluitende kleine conferentie konden we kennismaken
met de mensen die dit fonds runnen. Voor de uni KBO afdeling oost heeft de SBPN
drie sessies gegeven in het kader van de permanente educatie.
Door de medewerking van een bevriende Notaris is de ANBI notering goedgekeurd.
Ook wordt onze subsidieaanvraag gehonoreerd zodat ook de extrakosten van LPGD.
gedekt zijn. Het loopt storm met de aanmeldingen, uiteindelijk stopt de teller op meer
dan 230 personen. Helaas mogen er door brandbeveiligingsmaatregelen niet meer dan
200 personen worden toegelaten dus we moeten mensen teleur stellen.
Oktober: de LPGD. Is een fantastische dag geworden ,mede door de inzet van veel
vrijwilligers en het prachtige najaarsweer vermaakte de kleinkinderen zich opperbest
en hadden de grootouders weer een fijne dag. Onze oud secretaris Frans ten Hove
wordt benoemt tot ere-bestuurslid en neemt afscheid als actief lid van het bestuur.
later deze maand schrijft een bestuurslid een column in “Mobiel” wat weer de nodige
publicatie oplevert. Afgevaardigden van de SBPN bezoeken vergaderingen van de
transitiewerkgroep stedennetwerk G32 het werkatelier.
Bij de evaluatievergadering mochten we een nieuw bestuurslid verwelkomen.
November: begin deze maand lijkt er schot te komen in een samenwerkingsverband met onze
Zusterorganisatie de NVP, Op een vergadering met onze partners Pleegwijzer en
Pleegouder Support en de NVP wordt weer een keer de intentie tot samenwerking uitgesproken, we wachten af. Verder is er een bijeenkomst van het Expertisenetwerk,
zijn we kritisch aanwezig op de jaarvergadering van de NVP, helpen we mee met het
werkatelier Transitie Jeugdzorg, en wordt er een artikel geschreven voor “Nestor” het
blad ven de unie KBO.
December: de laatste vergadering van het Werkatelier van 2013. Er zit een manifestatie aan te
komen waarbij alle gemeentelijke wethouders en beleidsambtenaren op de hoogte
gesteld worden wat jeugdzorg en met name pleegzorg van hen verwacht na de transitie
deze laatste maand van het jaar is er een overleg gestart met het NIBUD, om te komen
tot een erkend kostengetal voor pleegkinderen

Iedere week komen er advies aanvragen op ons mailadres info@pleeggrootouders binnen,
van pleeggrootouders ,die door welke reden dan ook in moeilijkheden zijn gekomen met BJZ
of een andere officiële instantie. Al deze grootouders proberen wij adequaat bij te staan ,of
door te verwijzen naar een hulporganisatie,
Steeds meer doen ook zorgaanbieders een beroep op ons advies en onze expertise.
Het afgelopen jaar zijn vele nieuwe wagens op de pleegzorgrail gezet ,en hebben we aardige
vingers in de verschillende zorgpappotten mogen hebben.
Voor 2014 gaat dit alleen maar meer worden zeker omdat er nog maar 365 dagen zijn voordat
de transitie in 2015 een feit is
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