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Jaarrekening 2021
Voorwoord
Het afgelopen jaar, 2021 stond in het licht van ons 40-jarig bestaan. De OOK,
ooit in 1981 ontstaan vanuit de sterke behoefte van een aantal ouders om steun
bij elkaar te vinden. Anno 2021 is de vereniging niet meer weg te denken bij de
leden en de professionals. Het ledental schommelt rond de 1.500 leden, inclusief
75 actieve vrijwilligers.
Gelukkig verdwenen de Covid-maatregelen langzamerhand en hebben we het
40-jarig bestaan in stijl kunnen laten plaatsvinden. Het betekende wel een extra
financiële last, maar wel verantwoord. Zeker na de twee jaren waarin
bijeenkomsten geen doorgang konden vinden. Het nadelige verschil tussen
baten en lasten is hiermee verklaard.
Ook het inmiddels vele jaren bestaande Ouderweekend in Baarn vond weer
plaats.
In het komende jaar zal de website vernieuwd worden. Dit betekent ook een fikse
kostenpost, maar digitale bereikbaarheid en communicatie is in de huidige tijd
onmisbaar.
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Totaal overzicht baten en lasten over 2021
Baten
Contributie leden
Donaties
Landelijke dag inkomsten
Ouderweekend bijdragen
Overige ontvangsten
Verkoop brochures/vlinders
Rentebaten
Subsidie PGO

Lasten

2021

2020

€ 43.927,41
€ 159,29

€ 52.948,41
€ 5000,00

€ 0,00
€ 1.800,00
€ 1.500,00
€ 960,00
€ 0,00

€ 991,15
€ 900,00
€ 0,00
€ 165,00
€ 39,34

€ 53.725,00

€ 55.000,00

€ 102.071,70

€ 115.043,90

2021

2020

Attenties/cadeaubonnen
Administratie-kosten/Kantoor
art.
Adviseur Communicatie
Algemene ledenvergadering

€ 4.746,75

€ 1.615,57

€ 9.258,87
€ 15.642,68
€-

€ 8.658,23
€ 22.845,85
€-

Bankkosten
Bestuurskosten
KPN/Telecom (Buma)
Landelijke dag kosten
40-jaar OOK

€ 461,28
€ 923,23
€ 157,30
€ 10.381,96
€ 25.745,54

€ 461,75
€ 358,70
€ 39,33
€ 6.839,24
€-

Voor Elkaar
Ouderweekend kosten

€ 3.328,05
€ 6.906,14

€€ 900,00

Werkgroep training
Overige kosten/lasten
Porto kosten

€ 808,80
€ 3.009,30
€ 2.083,98

€€ 920,70
€ 2.766,40

Regiokosten/declaraties

€ 8.068,83

€ 8.692,19

Vrijwilligersvergoeding
Magazine Nabij
Trainingen kosten
Website/Facebook
Zaalhuur

€ 2.596,38
€ 27.765,02
€ 726,00
€ 5.875,41
€ 150,00

€ 1.009,74
€ 25.564,44
€ 248,20
€ 2.879,00
€ 615,80

€128.635,55

€84.414,14
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Balans per 31 december 2021
ACTIVA
Bankrekeningen:
Contributierekening
Betaalrekening
Spaarrekening
Spaarrekening

31-12-2021

31-12-2020

€ 11.757,36
€ 1.623,16
€ 70.000,00
€ 55.000,00

€ 10.401,48
€ 4.542,89
€ 30.000,00
€120.000,00

€ 138.380,52

€ 164.944,37

PASSIVA

Algemene reserve
Risico reserve PGO
Fonds Barbara Weultjes

31-12-2021

31-12-2020

€ 149.071,48
€ 15.000,00
€ 872,89

€149.071,48
€ 15.000,00
€ 872,89

€ 138.380,52

€164.944,37
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Toelichting op de balans per 31 december 2021
Activa
Liquide middelen
Saldo 31-12-2020
Uitgaven/inkomsten
2021
Saldo 31-12-2021

€ 164.944,37
- € 26.563,85
€ 138.380,52

Passiva
Algemene reserve
Algemene reserve 31-12-2020
Saldo baten/lasten
Risico reserve PGO

€ 149.071,48
-€ 26.563,85
€ 15.000,00

Algemene reserve 31-12-2021

€ 122.507,63

Risico Reserve PGO
Risico reserve PGO 31-12-2020
Toevoeging
Risico reserve 31-12-2021

€ 15.000,00
€ 0,00
€ 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
reserve dient als buffer voor mogelijke toekomstige tegenvallers en financieel
grote en langjarige projecten.
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Jaarverslag
De doelstelling van de Vereniging OOK is het bieden van herkenning, troost en
perspectief aan ouders van een overleden kind.
Activiteiten
In 2021 waren er 32 activiteiten voor leden en lotgenoten, deels meerdaagse
activiteiten. In de loop van het jaar werden fysieke activiteiten weer mogelijk,
maar daarnaast waren er 18 online activiteiten.
Publiciteit
Begin 2021 werd de Vereniging OOK genomineerd voor een Appeltje van Oranje.
Het thema van 2021 was Mentale Kracht. Voor onze inbreng ontvingen we een
bedrag van €1500,00.
Op maandag 1 november 2021 overhandigde de OOK-redactie van het boek
‘Verdriet in de ogen kijken’ een exemplaar aan staatssecretaris Paul Blokhuis. Er
volgde een zeer persoonlijk gesprek over het verlies van je kind.
De tv-uitzending van ‘Jacobine op 2’ van 21 november 2021 stond in het teken
van eeuwigheidszondag. Twee lotgenoten van de OOK vertelden hier over het
verlies van hun dochter.
Via de website en social mediakanalen (Facebook, Instagram, LinkedIn) werden
activiteiten en berichten onder de aandacht gebracht.
Naast de Nabij, het kwartaalmagazine zijn we ook gestart met een maandelijkse
online nieuwsbrief, de Erbij.
Maak rouw bespreekbaar
Voorlichting/gastlessen
Ook in 2021 zijn er verscheidene gastlessen gegeven door de vrijwilligers van de
vereniging OOK. Dat vond voornamelijk plaats op de politieacademies. Andere
onderwijsinstellingen konden vanwege de coronamaatregelen vaak nog geen
gastsprekers ontvangen.
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