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Verslag van het bestuur
Voor u ligt het 1e jaarverslag van de stichting Stiefacademie Nederland. Stichting
Stiefacademie Nederland is opgericht op 24 juni 2020 te Dronten (statutaire zetel te
Houten). Het eerste boekjaar loopt van 24 juni 2020 tot en met 31 december 2021. De
Stichting Stiefacademie Nederland heeft tot doel om de algemene kennis van het leven in
een samengesteld gezin te vergroten en het welzijn te verhogen van de leden van
samengestelde gezinnen.
Door de opstartfase van de stichting lag de focus in 2020 en 2021 op voorlichting en
educatie. Vanaf 2022 zullen, naast voorlichting en educatie, ook de andere twee pijlers
aandacht krijgen; ontmoeting en onderzoek.
In 2020 is een doneeractie opgezet waarmee het benodigde startkapitaal van € 4.630 (na
aftrek van kosten doneeractie) is geworven en ontvangen. Deze opbrengsten zijn gebruikt
voor de aanloopkosten van de stichting zoals notariskosten, inrichting, boekhouding,
verzekeringen, kosten website en de aanschaf van een podcast-set. Verder heeft de stichting
in 2020 en 2021 haar eerste donaties ontvangen.
Op 7 april 2021 is aan de stichting een ANBI-status toegekend per 24 juni 2020 zodat zij bij
de Belastingdienst geregistreerd is als een Algemeen Nut Beogende Instelling. De stichting
aan de gestelde voorwaarden zoals op website van de Belastingdienst worden toegelicht.
Eind 2020 is de website van de stichting gelanceerd. Eind 2021 zijn inmiddels 14 vrijwilligers
verbonden aan de stichting evenals is een community gebouwd van 24 professionals.
Financiën
Het eerste boekjaar over de periode 24 juni 2020 tot en met 31 december 2021 is afgesloten
met een batig saldo van € 2.673 dat is toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting.
Eind 2021 is € 8.700 gereserveerd voor projecten, welk bedrag is opgebouwd uit een
ontvangen donatie van € 2.200 van Astrid de Roos en fondsbijdragen ad € 4.500 van
stichting Pieter Bastiaan en ad € 2.000 van stichting Joyce Tol fonds. Dit projectbudget zal in
2022 worden besteed aan een de ontwikkeling van een spel voor samengestelde gezinnen.

Namens het bestuur,
Karin den Hollander
Voorzitter

Januari 2022
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