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Voorwoord van de voorzitter  

In 2020 heeft de Stichting No Need to Hide meer uitvoering kunnen geven aan 

de plannen. Door de coronapandemie heeft de Stichting de activiteiten op een 

andere manier uit kunnen voeren of later gedaan.  

De oprichter Miranda Hoekstra is in 2020 afgestudeerd en is in september 
gestart met een vervolgopleiding. Dit heeft als gevolg gehad dat de Stichting een 
vervangende coördinator aan heeft getrokken in de persoon van Suzanne Harms. 

Tot eind december heeft Suzanne werkzaamheden voor de Stichting gedaan op 
vrijwillige basis. 

Er is samengewerkt met het ZorgInnovatie Forum(ZIF) en samen met hen is er 
subsidie aangevraagd bij diverse fondsen. Deze samenwerking is later in het jaar 

geïntensiveerd en heeft geleid tot een lidmaatschap van (voorlopig) een jaar. 
Daarnaast heeft het ZIF ook een projectleider aangewezen, in de persoon van 
René van der Most, die de Stichting ondersteunt bij de projectuitvoering. Deze 

samenwerking verloopt naar grote tevredenheid. 
De contacten van het ZIF hebben er toe geleid dat de Stichting haar netwerk uit 

heeft kunnen breiden en meer samenwerkt met ook grotere partners zoals 
Sense, HanzeHogeschool, Centrum Seksueel Geweld (CSG) en Politie. 
 

1. Verslag van het bestuur  

 

Het bestuur komt 4 maal per jaar bijeen en vaker als dat nodig is. In 2020 is er 
8 keer een vergadering geweest met de coördinator. Tussentijds is er contact via 

Whatsapp en e-mail. De penningmeester en voorzitter kunnen de coördinator 
ondersteunen bij externe activiteiten.  
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.  

 
Tijdens de vergaderingen wordt behalve de praktische voortgang van de 
activiteiten ook inhoudelijk overlegd welke thema’s onderwerp van discussie 

moeten zijn en, 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; 
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▪ (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 modulebox) voor de verschillende niveaus 
vanaf groep 8 basisschool en middelbaar- en voortgezet onderwijs. 

 
Er zijn in 2020 6 cliënten geholpen, waarvan 3 nieuwe. 
Er zijn in 2020 3 buddy’s actief, waarvan 1 nieuwe. 
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1.1 Activiteiten 

De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat diverse beoogde activiteiten in 
eerste instantie zijn afgezegd. Een aantal heeft later digitaal plaatsgevonden of 

een andere werkvorm gekregen. Hieronder een opsomming van de activiteiten:  
 
In 2020: 

- Interventiemodel Dadergedrag ontwikkeld door studenten NHL Stenden ( 
januari 2020) 

- Samen met ZIF subsidieaanvragen gedaan (vanaf januari 2020, met René 
van der Most) 

- Pitch gegeven en podcast opgenomen voor leernetwerk VONK i.s.m. Hanze 

Hogeschool (februari 2020) 
- Onderzocht of wij aan kunnen sluiten bij een ervaringsdeskundigheids- 

opleiding (februari 2020).  
- Gesprek met Fries Platform Ervaringsdeskundigen (maart 2020) 
- Werving van een coördinator voor de stichting (september 2020) 

- Subsidieaanvraag ZonMw gekregen met de focus op de meerwaarde rol en 
positie van ervaringsdeskundigheid in de professionele hulpverlening betreft 

seksualiteitsvraagstukken (oktober 2020 - start januari 2021 tot juli 2021). 
- Presentatie gehouden bij jongerenorganisatie VERS in Het Forum. Resultaat 

is dat jongerenorganisatie mee gaat doen met Orange the World (oktober 

2020) 
- Deelgenomen aan een online conferentie en 2 fysieke bijeenkomsten van 

Orange the World (oktober 2020) 
- Aangesloten bij ZIF als stakeholder voor een jaar (november 2020) 
- Voorbereiden start project ZonMw: actieplan opstellen, visitekaartjes 

drukken, website aanpassen o.a. logo’s deelnemende partijen (december 
2020) 

- Via Sense (Fedzen de Groot) contact gelegd met Janine Klungel, 
wetenschapper en ervaringsdeskundig – Rise (december 2020)  

 

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

Er zal vooral uitvoering gegeven worden aan de doelstellingen zoals genoemd in 
het projectplan: De meerwaarde rol en positie van ervaringsdeskundigheid in de 

professionele hulpverlening betreft seksualiteitsvraagstukken. 
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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 vrijwillig contactpersoon 

voor de buddy’s en het bestuur. De coördinator heeft een opleiding gevolgd en 
omdat zij minder beschikbaar was voor de stichting is werving van een 

vervangend coördinator opgestart. In oktober is een geschikt iemand gevonden, 
in de persoon van Suzanne Harms,  die in eerste instantie belangeloos deze rol 
heeft vervuld met het vooruitzicht op een aantal uren als daar financiering voor 

binnenkomt.  
 

Zowel de coördinator als de buddy’s ontvangen tot nu toe geen beloning. 
Gemaakte kosten worden alleen op vertoon van bewijsstukken vergoed. 

Het is de bedoeling, dat de coördinator zich 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 van heel 2020. Om aan de richtlijnen 

van de overheid voor ANBI-instellingen te voldoen dienen we als stichting minder 
dan 10% aan kosten uit te geven. Alle kosten komen 100% ten goede van de 
stichting. 

 

4.1 Balans 2020 
Balansdatum 31-12-2020 

Activa 2020 2019  Passiva 2020 2019 

Vaste activa € 0 € 0  Bestemmingsreserve € 38.205 € 0 

Liquide middelen € 38.329 € 50  Overige reserves - € 389  - € 262  

    Kortlopende schulden € 513 € 312 

       

Totaal € 38.329 € 50  Totaal € 38.329 €   50 

 

4.2 Staat baten en lasten 2020  
Baten 2020 2019 

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven € 38.205 € 0 

Giften en donaties van particulieren €      220 € 140 

Overige baten €         0 € 333 

Som van de baten € 38.425 € 473 

   

Lasten   

Communicatiekosten €      129 € 180 

Financiële lasten €      139 € 90 

Overige lasten €      79 € 465 

Som van de lasten €      347 € 735 

   

Saldo van baten en lasten € 38.078 - € 262 

 

4.2.1 Baten 2020 

De enige baten van de stichting waren een subsidie van ZonMw en enkele 
particuliere giften. De ontvangen subsidie van ZonMw is bestemd voor een uit te 

voeren project in 2021 en is daarom in de balans opgenomen onder de 
Bestemmingsreserve. 
 

4.2.2 Kosten 2020 

De kosten waren voornamelijk bankkosten en kosten van de website. 
Het bestuur heeft acht keer vergaderd samen met de oprichter. Omdat er 
onvoldoende baten waren zijn er geen reiskosten vergoed. 
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4.2.3 Begroting 2021 

 
Baten 2021 

Subsidies van instellingen zonder winststreven € 23.000 

Giften en donaties van particulieren €      300 

  

Som van de baten € 23.300 

  

Lasten  

Communicatiekosten   €    5000 

Personeelskosten   € 55.000 

Afschrijvingen   €     200 

Financiële lasten   €     200 

Overige lasten   €     600 

Som van de lasten € 61.000 

  

Saldo van baten en lasten € -37.700 

 
 

In de begroting is er van uit gegaan dat de vrijwilligerscoördinator 24 uur per week 
(is 66,67%) werkzaam is voor de stichting. 

De communicatiekosten betreffen voornamelijk aanpassingen aan de website, 
folders, flyers, banners en ander promotiemateriaal. 
Onder de personeelskosten zijn begrepen de kosten van de vrijwilligerscoördinator 

en de projectleider en de kosten van vrijwilligers, inclusief reis- en cursuskosten. 
Het nadelig saldo van 2021 kan gefinancierd worden uit de bestemmingsreserve 

die 31 december 2020 is gevormd. 
 


