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Doelstelling
De Stichting Behandeling Selectief Mutisme stelt zich als doel informatie over Selectief
Mutisme makkelijk toegankelijk te maken voor ouders, kinderen, scholen en therapeuten.
Hiertoe onderhoudt de Stichting een website met per doelgroep (ouders, leerkrachten,
kinderen, therapeuten) toegesneden informatie en advies (www.spreektvoorzich.nl). Tevens
heeft de Stichting een online gedragstherapeutisch behandelprogramma ontwikkeld, met een
serious e-game welke zij beschikbaar stelt voor de behandeling van Selectief Mutisme. De
Stichting is verantwoordelijk voor beheer en doorontwikkeling van zowel de website als het
behandelprogramma. Alle activiteiten in 2019 hadden betrekking op het nastreven van de
doelstelling van de Stichting.

Balans
ACTIVA
Omschrijving
Vaste activa

PASSIVA
31-12-2019

Vlottende activa
1200 Debiteuren
1300 Nog te ontvangen bedragen
Liquide middelen
1000 Bankrekening

Omschrijving
Eigen vermogen
Beginsaldo
1550 Resultaat
Kort vreemd vermogen
1700 Nog te betalen bedragen
1800 Vooruit ontvangen bedragen

31-12-2019
€ 70.016,35
€ 7.571,52

€

1.740,00

€ 79.327,87
€ 79.327,87

€ 79.327,87

Toelichting op de balans
Hierboven is de eindbalans van de stichting voor 2019 opgenomen. Hieruit is te zien dat de
stichting in 2019 een resultaat van in totaal € 7.571,52 heeft behaald. Een groot deel van dit
mooie resultaat is behaald met behulp van de bijdragen van diverse fondsen en donaties.
Het volledige resultaat zetten we in voor het ontwikkelen van een app voor het portaal en het
toegankelijk maken van het Luiderslot op tablet en smartphone.

Overzicht van baten en lasten

Kostensoort
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
8100
8200
8300
8400
8500

Omschrijving
Aanmaken portalen (administratie)
Bankkosten
ICT-kosten
Verzending Yep
Terugbetaling aanvragen
Bestuurskosten
Cadeaus
Kosten fondsenwerving
Overige kosten
Aanvraag behandelmethode
Aanvraag boekjes
Fondsen
Donaties
Overige inkomsten
Subtotaal

Voorlopig resultaat 2019
1550 Resultaat 2018 (ontvangen in 2019)
4100 Nog te betalen factuur (ontvangen in 2020)
Resultaat 2019

Lasten
Baten
€
1.220,00
€
271,48
€
28.055,24
€
568,95
€

23,80

€
€

5.856,40
382,12

€

36.392.99

€
€
€
€
€
€

11.349,00
109,10
32.500,00
14.879,05
196,41
59.033,56

€
€
€
€

22.640,57
-13.329,05
-1.740,00
7.571,52

In bovenstaand overzicht zijn alle inkomsten (baten) en uitgaven (lasten) van de stichting
over het jaar 2019 opgenomen.
Inkomsten
De inkomsten voor 2019 zijn in totaal € 59.033,56. Het grootste deel van de inkomsten is
behaald door de bijdragen van diverse fondsen (€ 32.500). Dit bedrag zetten we in voor het
ontwikkelen van een app voor het portaal en het toegankelijk maken van het Luiderslot op
tablet en smartphone. Daarnaast hebben we veel donaties mogen ontvangen in 2019. Een
deel van deze donaties had nog betrekking op het voorgaande jaar, en zijn ontvangen in
verband met deelname van één van onze bestuursleden aan de marathon van New York. Dit
aandeel is in 2018 al verantwoord, en wordt daarom in 2019 in mindering gebracht op het
resultaat (€ 13.329,05).
Ook zijn er inkomsten gegenereerd uit de vergoeding die wordt gevraagd voor het gebruik
van het behandelprogramma (€ 11.349). Daarnaast heeft de verkoop van het boekje
Mevrouwtje Verlegen € 109,10 opgebracht.
Uitgaven
De uitgaven voor 2019 zijn in totaal € 36.392,99. Het grootste deel zijn ICT-kosten, met
name gemaakt voor het ontwikkelen van het nieuwe therapieportaal en Luiderdslot, voor
licentie en beveiliging van de website (€ 28.055,24). Het project is in september 2019
gestart. De verwachting is dat het Luiderslot in de zomer 2020 live gaat en het
therapieportaal in oktober 2020.

Daarnaast zijn er vrijwilligersvergoedingen betaald aan de vrijwilligers die verantwoordelijk
zijn voor alle administratieve handelingen rondom aanmeldingen (€ 1.220,00), zijn er kosten
gemaakt voor fondsenwerving (€ 5.856,40) en zijn er kosten gemaakt voor de Yep
verzendingen (€ 568,95). Bij elke nieuwe aanmelding wordt een Yep-handpop verzonden
naar de aangemelde kinderen en de therapeuten.

Overzicht rekeningen

Spaarrekening
Betaalrekening
Online rekening

Saldo 01-01-2019
€
15.023,13
€
29.463,15
€
12.201,02

Saldo 31-12-2019
€
15.024,54
€
39.486,13
€
15.024,54

€

€

56.687,30

79.327,87

Dit overzicht laat de beginstand (per 1 januari 20198) en eindstand (per 31 december 2019)
van de spaar-, betaal- en online rekening van de stichting zien.

