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SAMENSTELLINGSVERKLARING
Aan:

Het bestuur van
Stichting STOMbP
Harderwijk

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Stichting STOMbP te Harderwijk bestaande uit de
balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting samengesteld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting
verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor
de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en
beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor
samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de
aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis
van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig
dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de
grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW) en de richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende instellingen”.

Utrecht 8 april 2014

Inceptus Accountants

M.A.N. Ruijter RA

Jaarverslag

Algemeen
Stichting STOMbP (Stichting Overlevers Münchhuasen by Proxy) is opgericht op 6-2-2009 en is statutair
gevestigd te Harderwijk.
De stichting heeft ten doel:
Door voorlichting, zulks in de meest uitgebreide zin,het publiek te laten kennisnemen van het syndroom
van Münchhausen by Proxy in al haar verschijningsvormen; en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreek of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Voorzitter: W.H.J. Nabuurs
Secretaris: W. Verhoeven
Penningmeester: C.C. Valkman-van Roessel
Het bestuur is gezamenlijk bevoegd. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee
gezamenlijk handelende bestuursleden.
Leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Bestuursleden worden met algemene stemmen door de zittende bestuursleden benoemd.
N. Blom is benoemd tot bestuursadviseur.

Münchhausen by Proxy
In Nederland komen er per jaar, volgens het Advies- & Meldpunt Kindermishandeling Nederland (AMK), naar schatting
50 meldingen van het Münchhausen by Proxy syndroom binnen. Daarnaast overlijden er zelfs jaarlijks ca. 5 kinderen
aan de gevolgen hiervan! Volgens het AMK bestaat het vermoeden dat er vanwege de complexe omstandigheden
Münchhausen by Proxy nog veel meer kinderen slachtoffer zijn dan gemeld en/of gesignaleerd.
Zeer schokkende cijfers met ernstige gevolgen. Maar wat is Münchhausen by Proxy precies?
Münchhausen by Proxy is in Nederland nog een onbekende aandoening. Veelal weten de slachtoffers (kinderen)
het bestaan niet van het syndroom, durven geen actie te ondernemen (want het is immers meestal de eigen ouder)
en kunnen hun verhaal niet kwijt. De gevolgen daarvan zijn desastreus.
Het Munchausen by proxy syndroom werd voor het eerst zo benoemd en beschreven in 1977 door de Engelse
kinderarts Roy Meadow in de Lancet (Meadow, 1977). Hij beschreef twee casussen van jonge kinderen die opzettelijk
ziek werden gemaakt door de moeder. Meadow zag hierbij overeenkomsten met het Munchausen syndroom.
Waar bij het Munchausen syndroom echter de volwassene zichzelf bij een arts presenteert met valse of zelf
veroorzaakte symptomen, gebeurt dit bij het Munchausen by proxy syndroom via het kind. De primaire verzorger,
in 98% van de gevallen gaat het om de moeder, is dus de “proxy”, de volmacht, die het kind ziek maakt of het met
gesimuleerde symptomen bij de dokter brengt. Meestal worden er lichamelijke aandoeningen nagebootst of gefabriceerd,
maar soms ook psychiatrische stoornissen.
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Münchhausen by Proxy wordt ook wel Medical Child Abuse genoemd of Paediatric Condition Falsification.
MbP is een zeer ernstige vorm van kindermishandeling waarbij (vaak) de moeder haar kind mishandeld.
De dader verzint, verergert of veroorzaakt een psychische, sociale of lichamelijke afwijking/ziekte bij een slachtoffer,
om zo zelf aandacht te krijgen van medisch personeel. De moeder is meestal de dader en het kind vaak het slachtoffer.
Soms pleegt een verzorgster of oma deze daden, echter zelden de vader. Ook huisdieren of (oudere) volwassen
mensen kunnen slachtoffer zijn. Helaas lijden veel kinderen onder deze verborgen vorm van kindermishandeling.
Onder kindermishandeling wordt verstaan:
- seksuele mishandeling
- fysieke mishandeling en verwaarlozing
- emotionele/psychische mishandeling en verwaarlozing
- getuige zijn van huiselijk geweld
- het onthouden van het recht op school
- medische mishandeling Münchhausen by Proxy waaronder Pediatric Condition Falsification en Educational
Condition Falsification.
Uit recent onderzoek blijkt dat in 2010 ruim 118.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in Nederland
(ruim 3 procent van het totaal) blootgesteld waren aan een vorm van kindermishandeling (Tweede Nationale
Prevalentiestudie Mishandeling van kinderen en jeugdigen, 2011). Vergeleken met de resultaten van de eerste
'Nationale prevalentiestudie mishandeling in 2005' (NPM 2005) is er sprake van een stijging van het aantal kinderen
en jongeren dat wordt mishandeld. In 2005 ging het nog om ruim 107.000 kinderen en jongeren (bron http://www.nji.nl).
Om Münchhausen by Proxy in Nederland onder de aandacht te brengen en iets voor de slachtoffers te kunnen
betekenen is in 2009 Stichting Overlevers Münchhausen by Proxy (StOMbP) opgericht. Een aantal bevlogen
Münchhausen by Proxy lotgenoten vonden dat het zo niet langer kon en ging actie ondernemen. StOMbP heeft als doel
deze vorm van kindermishandeling blijvend onder de aandacht te brengen. In de afgelopen jaren heeft StOMbP op
verschillende wijze getracht het Münchhausen by Proxy syndroom onder de aandacht te brengen. En met succes!
Zo is er door Nina Blom, initiatiefneemster, een boek geschreven, worden er door het hele land lezingen gehouden en
is in 2009 een documentaire ontwikkeld.

Financieel jaarverslag 2013
In december 2012 is de huidige penningmeester in het bestuur gekomen. In het kader van het professionaliseren van de
stichting, is er een accountant benaderd om de stichting te begeleiden bij het correct voeren van de financiële administratie.
Op basis van de gegevens over 2012 is er door Inceptus accountants een jaarverslag gemaakt over 2012,
zodat er een goed ijkmoment is. Daarnaast is de ANBI status per 1 december 2012 gerealiseerd, waardoor er fiscale voordelen
zijn voor zowel de stichting als haar donateurs.
Per 1 januari 2013 is de financiële administratie ingevoerd in een professioneel boekhoudprogramma
en wordt deze door de accountant gecheckt.
In 2013 is er verlies geboekt (1504) tov een winst van (2037) in 2012. Dit heeft te maken met de voorbereidingen die zijn
getroffen in het kader van het project Groeiplan STOMbP 2014-2015. Er is geïnvesteerd in goede hardware (deze was
sterk verouderd). Ook is er geïnvesteerd in presentatiemateriaal zoals een banner en visitekaartjes. Er was voldoende reserve
om deze investeringen te doen. De stand van de continuïteitsreserve is gedaald van € 5.940 (2012) naar € 4.436 (2013).
Ten opzichte van 2012 zijn de opbrengsten uit voorlichtingsbijeenkomsten ongeveer gelijk gebleven (1772) . Het is de stichting
wel gelukt om meer donaties te ontvangen, maar dit wordt gecompenseerd doordat er in 2013 minder royalties (€ 1.249)
zijn ontvangen voor de verkoop van het boek ten opzichte van 2012 (€ 3.800).

Kengetallen
Baten
Lasten
Som der baten en lasten
Percentages t.o.v. som der baten
Percentage besteed aan doelsteling

Werkelijk 2013
6.591
8.095
(1.504)

Begroot 2013
0
0
0

Werkelijk 2012
5.768
3.731
2.037

72,2%

0,0%

36,0%
5.

Percentage werving baten
Percentage beheer en admininstratiekosten

35,6%
15,0%
122,8%

0,0%
0,0%
0,0%

12,2%
16,5%
64,7%

Groeiplan 2014-2015
STOMbP wil zich verder ontwikkelen en heeft op basis daarvan een groeiplan ontwikkeld, met als belangrijkste
speerpunten:
- het bereiken van meer slachtoffers van Münchhausen by Proxy
- Meer professionals uit het werkveld bereiken, informeren, adviseren en scholen
Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van het project ‘Groeiplan STOMbP 2014 - 2015’.
STOMbP heeft een aantal doelstellingen geformuleerd. Op basis hiervan kan controle blijven worden uitgeoefend op
het proces. Tevens geven deze doelstellingen richting aan de ambitie die StOMbP wil uitspreken met het
‘Groeiplan StOMbP 2014 - 2015’. De volgende doelstellingen zijn geformuleerd:
- Minimaal 10 a 15 slachtoffers meer bereiken ten opzichte van huidige bereik (10)
- Minimaal 50 professionals meer bereiken ten opzichte van huidige bereik (300)
Om deze doelstellingen te behalen worden onder meer de volgende activiteiten ontplooid:
- ontwikkeling nieuwe documentaire
- vernieuwing website
- professionalisering voorlichting (onder andere middels audiovisuele apparatuur)
- ontwikkeling en update pr- en communicatie materiaal
- ontwikkeling onderwijsmodules en trainingen voor professionals om standaardkennis en vaardigheden op te doen om
in hun omgeving Münchhausen by Proxy snel te kunnen signaleren en adequaat te handelen.
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1. B A L A N S P E R
Actief

31 december 2013
€
€

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa (1)

VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa (2)
Liquide middelen (3)

31 december 2012
€
€

1.376

334
3.413
21.666

0

0
4.847
1.843
25.413

6.690

26.789

6.690

31 D E C E M B E R 2013
Passief

RESERVES
Continuïteitsreserve (4)

(na resultaatbestemming)
31 december 2013
€
€

4.436

31 december 2012
€
€

5.940
4.436

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Overige schulden en overlopende
passiva (5)

5.940

3.053

0

19.300

750
22.353

750

26.789

6.690
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2. S T A A T V A N B A T E N E N L A S T E N O V E R 2 0 1 3
Werkelijk 2013
€
€
Baten
Baten eigen fondswerving (6)
Rentebaten
Som der baten

6.559
32

Lasten
Besteed aan doelstelling (7)
Werving baten (8)
Beheer en administratie (9)
Som der lasten

4.759
2.349
987

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Begroot 2013
€
€

Werkelijk 2012
€
€

0
0
6.591

5.737
31
0

0
0
0

5.768

2.075
704
952

8.095

0

3.731

(1.504)

0

2.037

BESTEMMING VAN SALDO 2013
Toevoeging/ (ontrekking) aan:
Continuïteitsreserve

(1.504)
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3. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op basis van de historische kostprijs.

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale
waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen
worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de richtlijn voor de jaarverslaggeving
650 "Fondsenwervende instellingen"

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
Deze zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met een lineaire afschrijving.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en verrichte diensten enerzijds en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar.
Ongerealiseerde waardestijgingen van het onderhanden werk worden niet in het resultaat
verantwoord.
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4. TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Mutaties 2013
Investeringen
Afschrijving

Inventaris
1.603
(227)
46.266

31 december 2013
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde
Afschrijvingspercentages:
Inventaris

1.603
(227)
1.376

20%

2. Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen

31-12-2013
2.880
533
3.413

31-12-2012
0
4.847
4.847

15.542
6.124
21.666

1.841
2
1.843

3. Liquide middelen
ING N.V., spaarrekening
ING Bank N.V., betaalrekening
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PASSIVA

4. Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari 2013
Bij: resultaat 2013
Stand per 31 december 2013

5.940
(1.504)
4.436

5. Overige schulden en overlopende passiva
Vooruit ontvangen donaties "groeiplan 2014-2015"
Nog af te dragen bedragen
Overige nog te betalen kosten

31-12-2013
17.800
0
1.500
19.300

31-12-2012
0
0
750
750
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5. TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING

Baten
6. Baten eigen fondswerving
Ontvangen donaties
Verkopen boek en dvd
Royalties verkopen boek
Opbrengst voorlichtingsactiviteiten

Werkelijk
2013
3.251
287
1.249
1.772
6.559

Begroot
2013
0
0
0
0
0

Werkelijk
2012
67
433
3.800
1.437
5.737

2.188
2.571
4.759

0
0
0

1.951
124
2.075

2.153
0
0
35
2.188

0
0
0
0
0

736
606
609
0
1.951

1.690
146
222
217
296
2.571

0
0
0
0
0
0

0
124
0
0
0
124

0
907
682
227
533
2.349

0
0
0
0
0
0

16
300
213
0
175
704

Lasten
7. Besteed aan doelstellingen
Onkosten vrijwilligers
Verkoopkosten

Onkosten vrijwillgers
Reis- en verblijfskosten
Vergoeding uren
Vergaderkosten
Overige kosten

Verkoopkosten
Drukwerk voorlichtingsmateriaal
Verzendkosten (incl porti)
Representatiekosten
Relatiegeschenken
Overige verkoopkosten

8. Werving baten
Kosten automatisering
Kantoorbenodigdheden
Telefoonkosten
Afschrijvingskosten
Overige algemene kosten
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9. Beheer en administratiekosten
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Accountants- en administratiekosten
Bankkosten

Werkelijk
2013
122
750
115
987

Begroot
2013
0
0
0
0

Werkelijk
2012
110
750
92
952
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OVERIGE GEGEVENS

1. Accountantsverklaring
Op grond van artikel 396 lid 1 BW2 is de stichting vrijgesteld van de verplichting
tot controle van de jaarrekening door een accountant, derhalve is geen
accountantsverklaring opgenomen.

2. Ondertekening bestuur
9 april 2014

W.H.J. Nabuurs
Voorzitter

W. Verhoeven
Secretaris

C.C. Valkman - van Roessel
Penningmeester
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