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Voorwoord van de voorzitter  

 
Voor het eerst sinds de oprichting van de Stichting No Need to Hide doen we 

verslag van onze activiteiten. Volgens de statuten van de Stichting is dit eerste 
boekjaar een zogenaamd ‘lang boekjaar’ van datum oprichting in 2018 tot en met 

31 december 2019. 
De stichting is door Miranda Hoekstra opgericht tijdens haar studie aan de NHL 
Stenden in Leeuwarden, waar ze in de loop van 2020 hoopt af te studeren. 

Met de werkelijke activiteiten zal de stichting beginnen na het afstuderen van de 
oprichter, die dan als coördinator zal fungeren. 

De jaren 2018 en 2019 zijn gebruikt als voorbereidingsfase: met name het leggen 
van contacten met diverse relevante instellingen, met media en met potentiële 
subsidiegevers. We hebben een beleidsnota opgesteld en een projectvoorstel 

geschreven. Verder hebben we gebruik gemaakt van de contacten van Miranda bij 
de NHL waar we samen met studenten van de NHL Stenden onderzoek konden 

doen naar evaluatiemogelijkheden, trainingsmodellen en een basis voor een 
meervoudig bruikbare website is ontwikkeld. Ook is in deze periode de ANBI-
status aangevraagd en verkregen. Met een klein clubje van 4 mensen hebben 

gebruik kunnen maken van ieders expertise en vrije uren. De inzet van een ieder 
was geweldig en we kunnen vaststellen, dat we na bijna 2 jaar van los zand naar 

een hecht team gegroeid zijn, dat soepel kan acteren op voorkomende 
vraagstukken. 

 
 

1. Verslag van het bestuur  

 
Het bestuur is in 2018 door Miranda benaderd op basis van hun expertise. De 

penningmeester heeft een functie gehad binnen de financiële dienstverlening en 
kent de weg. De voorzitter heeft ervaring binnen de gezondheidszorg, is bekend 

met seksualiteit door haar functie bij de Rutgers Stichting en kent ook de 
bestuursstructuren binnen de overheid door haar werk als interim manager en 
P&O adviseur. De secretaris is bekend met de netwerken in de gezondheidszorg 

door haar werk als manager bij een grote zorgorganisatie. Alle drie bestuursleden 
gebruiken hun netwerk om het netwerk van de stichting uit te bouwen.  

 
Het bestuur komt zo nodig tweemaandelijks bijeen. Tussentijds is er contact via 
Whatsapp en e-mail. De penningmeester en voorzitter zijn inmiddels 

gepensioneerd en kunnen makkelijker de coördinator ondersteunen bij externe 
activiteiten. Soms is het ook voor haar prettig om binnen te komen met een 

seniore partner. Soms was het praktisch handig om van rol te wisselen, zoals bij 
het begeleiden van de studenten van De NHL Stenden. De coördinator kon haar 
studie vervolgen en de voorzitter trad op als opdrachtgever. 

Voor het aanvragen van subsidies gaan de penningmeester en de voorzitter 
samen op weg. De inzet van het bestuur bij de verschillende activiteiten wordt 

intern overlegd, meestal via de Whatsapp.  
Ook bij ziekte van de coördinator wordt er door het bestuur ingevallen als de 
mogelijkheid daarvoor bestaat. 

 
Behalve de praktische voortgang van het project wordt tijdens de vergaderingen 

ook inhoudelijk overlegd welke thema’s onderwerp van discussie moeten zijn en, 
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hoe de totale organisatie vormgegeven moet worden en wie welke taak op zich 

neemt. 
 

Hieronder staat beknopt genoemd op welke wijze de stichting haar doel wil 
bereiken.  
 

ad A. Cliënten begeleiden, ondersteunen en versterken, door 
▪ Trajectbegeleiding op te starten; 

▪ Een buddy te koppelen aan de cliënt (buddysysteem); 
▪ De omgeving van de cliënt meer te betrekken (systeembenadering); 
▪ Ervaringsdeskundigheid in te zetten; 

 
ad B. Bespreekbaar maken door 

▪ Voorlichtingspakketten samen te stellen; 
▪ Zelfhulpgroepen op te richten; 
▪ Workshops aan te bieden; 

▪ Gastsprekers te laten optreden; 
▪ Promotie via Sociale media en een website; 

▪ (Bekende) ambassadeurs aan de stichting te koppelen; 
▪ Rol van de maatschappij te benadrukken; 
▪ Victim blaming te stoppen; 

 
ad C. Lespakketten  

▪ Effectiviteit bewijzen; 
Verschillende modules maken (bijv. een module box) voor de verschillende niveaus 
vanaf groep 8 basisschool en middelbaar- en voortgezet onderwijs. 
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1.1 Activiteiten 

 
De stichting bevindt zich in de opstartfase en is formeel opgericht op 28 mei 2018.  

 
Vanaf 28 mei 2018 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: 

- Tv interview Hart van Nederland (6 mei 2018) 

- Oprichting Stichting bij notaris (28 mei 2018) 
- Leeuwarder Courant Awards 2018 gewonnen (12 juni 2018) 

- Overleg met het Zorg Innovatie Forum Noord Nederland om te zien bij welke 
organisaties we kunnen aansluiten om de financiering rond te krijgen (juni 
2018, hiervoor is een projectplan in ontwikkeling) 

- Spreken op TEDxFryslân (4 oktober 2018) 
- 3e jaars studenten SPH van de Stenden zijn ingezet om drie opdrachten voor 

de stichting uit te zoeken, namelijk: 1. de effectiviteit van onze inzet, 2. de 
monitoring van onze inzet en 3. opzet voor de startbijeenkomst met nieuwe 
buddy’s. (najaar 2018, presentaties in januari 2019) 

- Gastlessen gegeven op NHL Stenden (6 en 13 november aan Social Work en 
12 december 2018 aan Deeltijd SPH) 

- Gastles gegeven aan Hanze Hogeschool (8 januari aan Verpleegkunde) 
- 3 Workshops Ervaringsdeskundigheid ontwikkeld op NHL Stenden (november 

en december 2018, en in april 2019), Miranda is sinds kort gastdocent. 

 
Vanaf 2019: 

- Spel en posters voor buddy’s ontwikkeld door studenten NHL Stenden (25 
januari 2019) 

- Burgemeestersoverleg Groningen bijgewoond (7 februari 2019) 

- Interview met rechtbankjournalist Rob Zijlstra van het Dagblad van het 
Noorden http://noneedtohide.nl/?p=441 (26 februari 2019) 

- Bezoek gebracht bij NPO radio 1 in Hilversum, daar heeft Miranda heel veel 
positieve reacties op gekregen (27 februari 2019) 

- RTV Noord uitzending (Noord Vandaag) bijgewoond (27 februari 2019) 

- Uitzending radio Havenstad FM in Delfzijl bijgewoond (2 maart 2019) 
- Een interview gedaan met Nieuws.nl (13 maart 2019) 

- Uitzending van BNN/VARA  (2 april 2019) 
- Bijeenkomst Veiligheidshuis georganiseerd (met Veiligheidsregio 

Groningen), rondetafelgesprekken in 3 sessies (24 april 2019)   
- Presentatie gegeven aan studenten van de RUG met GGD (29 mei 2019)  
- 3e jaars studenten SPH van de Stenden zijn ingezet om drie opdrachten 

voor de stichting uit te zoeken betreft dadergedrag, namelijk: Welk type 
daders zijn er? Hoe doorbreek je dit patroon? Welke preventieve 

maatregelen kun je inzetten? (september 2019, presentaties in februari 
2020) 

- Gesprek met Veiligheidshuis Fryslân (9 oktober 2019) 

- Gesprek met Stichting MEE over samenwerking (17 oktober 2019)  
- Meegewerkt aan een artikel in Libelle over victim blaming (november 2019)  

- Gesprek met Slachtofferhulp Noord Nederland over samenwerking (5 
november 2019) 

- Interview gegeven aan NOS/3FM (25 november 2019) 

- Presentatie gegeven op Orange the World (26 november 2019) 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnoneedtohide.nl%2F%3Fp%3D441%26fbclid%3DIwAR0ge_QC0cq0N87aEvqEiPxmRtxnsoMRdEWdA24x-SBsu4hhpvo6xZZq0mo&h=AT3RPgHumVcvq-OIhdY0z-Ax74ofCkmMzdqEODpYN1fI1Bg74ALzyYuuNbRnML2OFsSVcP0VfJMjsVtWsMF7sS66b8fdkzHpJRt7XP-iY3ZPxEEztHuKMsJ39itvRpQqAva4&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0fFyBC236BOMrHoum9xbhxZ7WTFlc4aB_kpjaJMhQn7IEdEVF4qr4GPyNNJQ2jeqU9p3y-S_kW-TcdNPlZwmdK_7C6tJZ3Iq285k14ZMCg_aBQc8oVJFcweyhD9KzWmm5YDY4y49kHgO-h7CiqJIX5MzPU53qu8U6zYhgI8icTSH2Vr6kZZzI1-qla-Q
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Op de website en op facebook publiceert de stichting No Need To Hide berichten die 

in de media zijn verschenen over onze activiteiten of die een relatie hebben met 
onze doelgroep. 

 

2. Toekomst 

 
In 2020 gaan we verder op de ingeslagen weg. De ambitie die geformuleerd staat 
in het beleidsplan 2019-2021 is nog actueel:  

1. Minimaal 10 ervaringsdeskundige buddy’s in portefeuille hebben, die allemaal 
actief hulp kunnen verlenen aan cliënten; 

2. Door middel van het model dat is bedacht door de NHL studenten willen we 
de effectiviteit in 2019 meten.  

3. We voeren 2 keer een kick-off uit voor potentiële buddy’s.  

4. Tenminste één BN’er als ambassadeur gekoppeld aan de Stichting; 
5. Onderzoeken of we een erkend leerbedrijf kunnen worden voor NHL Stenden 

Hogeschool Leeuwarden; 
6. Bekendheid verbreden in de provincies Groningen en Friesland voor 

potentiële slachtoffers en voor mogelijk nieuwe buddy’s; 

 
Voor deze activiteiten en voor de aanstelling van onze coördinator vragen we vanaf 

2020 tot 2023 subsidies aan om onze doelen te kunnen verwezenlijken.  
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3. Organisatie  

 
Algemene informatie 

Statutaire naam  Stichting No Need To Hide 
Statutaire zetel  Marum 

Datum van oprichting 28 mei 2018 
KvK nummer  71 74 33 40 
RSIN    8588.31.508 

E-mail    noneedtohide@outlook.com 
 

De stichting  No Need To Hide heeft de ANBI status verkregen vanaf de 
oprichtingsdatum 28 mei 2018. Het beleidsplan, nieuws en algemene informatie is 
terug te vinden op www.noneedtohide.nl 

  

3.1 Bestuur  

 
Stichting No Need To Hide kent statutair een bestuur. Het bestuur is 

verantwoordelijk voor het beleid van de stichting, de uitvoering daarvan en de 
controle daarop. 

 
In lijn met het beleid, dat zoveel mogelijk middelen rechtstreeks aan projecten ten 
goede komen, ontvangt het bestuur geen vergoedingen of onkostenvergoeding voor 

hun inzet voor de stichting. 
Voorzitter:  Mevr. F.D. Pathuis 

Secretaris:  Mevr. N.G. van der Sluis 
Penningmeester: Dhr. O.J.A. Pathuis 
 

3.2 Werknemers  

 

De stichting heeft één coördinator aan zich verbonden, mevr. Miranda Hoekstra. Zij 
coördineert alle activiteiten van de stichting en is contactpersoon voor de buddy’s 

en het bestuur.  
 
Zowel de coördinator als de buddy’s ontvangen tot nu toe geen beloning. 

Gemaakte kosten worden alleen op vertoon van bewijsstukken vergoed. 
Het is uiteindelijk de bedoeling, dat de coördinator zich geheel inzet voor de stichting 

met een daarbij behorende salariëring. 
  

mailto:noneedtohide@outlook.com
http://www.noneedtohide.nl/
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4. Jaarrekening 

 
In dit hoofdstuk vindt u het financieel verslag vanaf mei 2018 en heel 2019.  

 

4.1 Balans 2019 
 

Rabobank, zakelijke rekening 50,22        Eigen vermogen -262,32    

Schulden op korte termijn 312,54     

50,22        50,22        

Balans per 31 december 2019 van Stichting No Need to Hide

 

4.2 Staat baten en lasten 2019 en begroting 2020 
      
  Realisatie Begroting 
  2018-2019 2020 

Kosten Coördinatie                  -             9.082  
Kosten vrijwilligers                  -                 850  
Bestuurskosten                  -                 640  
Kosten communicatie / publiciteit          180,29           4.750  
Overige kosten          555,36           2.950  

      

TOTAAL KOSTEN          735,65         18.272  

      

Baten     
Te ontvangen subsidies          13.000  
Overige baten          473,33           5.272  

      

           473,33         18.272  

      

Overschot (+) / Tekort (-)        -262,32                  -    

      

 

 

4.2.1 Baten 2018-2019 

 

De enige baten van de stichting waren de prijs die de oprichter heeft gewonnen in 
de talentenstrijd van 2018 die de Leeuwarder Courant jaarlijks uitlooft en enkele 
particuliere giften. 
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4.2.2 Kosten 2018-2019  

 
De kosten waren voornamelijk oprichtingskosten en kosten van de website. 

Het bestuur heeft elf keer vergaderd samen met de oprichter. Omdat er 
onvoldoende baten waren zijn er geen reiskosten vergoed. 
 

4.2.3 Begroting 2020 

 

In de begroting is er van uit gegaan dat vanaf september 2020 de oprichter voor 
60% werkzaam is voor de stichting.  
De kosten communicatie / publiciteit zal met name betrekking hebben op het 

uitbouwen en onderhouden van de website, waarbij bestuur, vrijwilligers en 
cliënten verschillende afgeschermde portalen op de website zullen krijgen. Ook 

wordt een startbijeenkomst voor de vrijwilligers  georganiseerd. 
Bij de overige kosten is rekening gehouden met accountants- en advieskosten en 
een post onvoorzien. 

 
 


