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Voorwoord
Voor de vereniging Ouders van een Overleden Kind was 2020 met alle coronamaatregelen een zwaar jaar. Het lotgenotencontact, de basis onder de
vereniging kon niet plaatsvinden zoals we dat zo graag wilden. De laatste
activiteit voor de leden was de landelijke dag in maart. Voor velen een mooie dag
om nog lang op terug te kunnen kijken.
Het bestuur is wederom uitgebreid, nu met een secretaris en bestaat uit zes
personen.
De achterstallige contributie van 2019 is alsnog dit jaar binnengekomen. Deze
post is dan ook fors hoger (ca. Euro 14.000, -) dan begroot. Naast de contributie
en de subsidie mochten we ook nog een legaat ontvangen van € 5.000, -. De
subsidie vanuit het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport is door het
gebruikmaken van onder meer het uitbesteden van taken toegenomen
met € 10.000,- ten opzichte van 2019.
Het ledenaantal is licht dalend. Directe oorzaken zijn hier niet voor te noemen.
Of het gemis aan persoonlijk contact daaraan heeft bijgedragen is goed mogelijk.
De online activiteiten zijn fors uitgebreid. De invoering van Office365 heeft
bijgedragen aan een betere onderlinge communicatie en heeft gezorgd voor een
voor alle vrijwilligers toegankelijke database.
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Totaal overzicht baten en lasten over 2020
Baten
Contributie leden
Donaties
Landelijke dag inkomsten
Ouderweekend bijdragen
Overige ontvangsten
Verkoop brochures/vlinders
Rentebaten
Subsidie PGO

Lasten
Attenties/cadeaubonnen
Administratie-kosten/Kantoor
art.
Adviseur Communicatie
Algemene ledenvergadering
Bankkosten
Bestuurskosten
KPN/Telecom (Buma)
Landelijke dag kosten
Ouderweekend kosten
Werkgroep training
Overige kosten/lasten
Porto kosten
Regiokosten/declaraties
Vrijwilligersvergoeding
Magazine Nabij
Trainingen kosten
Website/Facebook
Zaalhuur

2020

2019

€ 52.948,41

€ 26.704,41

€ 5.000,00

€ 770,00

€ 991,15
€ 900,00
€€ 165,00

€ 500,00
€ 1.800,00
€ 9,65

€ 39,34

€ 58,38

€ 55.000,00

€ 45.000,00

€ 115.043,90

€ 74.842,44

2020

2019

€ 1.615,57

€ 1.100,00

€ 8.658,23
€ 22.845,85
€-

€ 9.189,88
€ 7.752,19
€ 60,50

€ 461,75
€ 358,70
€ 39,33
€ 6.839,24

€ 1.287,07
€ 205,59
€€ 8.484,55

€ 900,00

€ 7.248,96

€ 920,70
€ 2.766,40

€ 195,52
€ 940,37
€ 818,23

€ 8.691,19
€ 1.009,74
€ 25.564,44
€ 248,20

€ 11.237,36
€ 1.739,05
€ 20.758,64
€ 1.078,70

€ 2.879,00
€ 615,80

€ 349,07
€ 2.415,39

€ 84.414,14

€ 74.861,07
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Balans per 31 december 2020
31-12-2020

31-12-2019

Bankrekeningen:
Contributierekening

€ 10.401,48

€ 3.254,35

Betaalrekening
Spaarrekening
Spaarrekening

€ 4.542,89
€ 30.000,00
€ 120.000,00

€ 6.060,26
€€ 125.000,00

€ 164.944,37

€ 134.314,61

PASSIVA

Algemene reserve
Risico reserve PGO
Fonds Barbara Weultjes

31-12-2020

31-12-2019

€ 149.071,48
€ 15.000,00

€ 133.441,72

€ 872,89
€ 164.944,37

€ 872,89
€ 134.314,61
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Toelichting op de balans per 31 december 2020
Activa
Liquide middelen
Saldo 31-12-2019
Uitgaven/inkomsten
2020
Saldo 31-12-2020

€ 134.314,61
€ 30.629,76
€ 164.944,37

Passiva
Algemene reserve
Algemene reserve 3112-2019
saldo baten/lasten
Risico reserve PGO
Algemene reserve 3112-2020

€ 133.441,72
€ 30.629,76
€ 15.000,00
€ 149.071,48

Risico reserve PGO
Risico reserve PGO 31-12-2019
Toevoeging
Risico reserve 31-12-2020

€ 0,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00

Grondslagen
Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen
historische aanschafwaarde c.q. nominale waarde, eventueel onder aftrek van
op de economische levensduur gebaseerde afschrijvingen en van noodzakelijk
geachte voorzieningen. Batige saldi worden verantwoord zodra zij gerealiseerd
zijn. Kosten worden toegekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Nadelige saldi worden genomen zodra zij bekend zijn.

Verwerking resultaat
Afhankelijk van de hoogte van het exploitatieresultaat wordt een gedeelte van
dit resultaat toegevoegd of onttrokken aan de algemene reserve. De algemene
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reserve dient als buffer voor mogelijke toekomstige tegenvallers en financieel
grote en langjarige projecten.

Jaarverslag
Bij de start van het jaar 2020 vielen de Corona-beperkingen nog mee. Fysiek
waren er nog geen strenge beperkingen, zoals we die later in het jaar wel
hebben gehad. Daarom konden een aantal activiteiten die al in de planning
stonden doorgang vinden. De belangrijkste hiervan was de Landelijke Dag op 7
maart met als thema: Samen Sterker. Kort daarna is de OOK overgegaan op
onlinebijeenkomsten. Het Bestuur ging vergaderen via Teams en de overige
activiteiten werden via ons Zoom account gehouden. De beperkingen,
opgelegd door de overheid brachten ook dat wij meer aandacht gaven aan
Office365, de Cloud service voor al onze verenigingsdocumenten, agenda en
email. Ook andere onlinediensten werden snel opgepakt. Opgenomen
interviews met ouders werden via de podcast service van Spotify wereldkundig
gemaakt. Nieuw in 2020 is de functie van vrijwilligers coördinator. Heleen
Wijntje en Monica van Hest hebben deze functie opgepakt. Van belang was het
om alle vrijwilligers in kaart te brengen. Er is afscheid genomen van enkele niet
meer actieve vrijwilligers, met veel dank voor hun inzet. Met veel enthousiasme
is de voorlichting bij de Politie-academies uitgebreid. Ook bij andere instanties
worden gastlessen voorbereid. In het afgelopen jaar is er wederom veel werk
verzet. De uitbreiding van het Bestuur eind 2019 is ook zichtbaar geworden.
Hoe het komende jaar 2021 er uit zal zien is nog onbekend, maar het fysieke
contact zal zeker nog op zich laten wachten.
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