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JAARVERSLAG 2020 Stichting Beelddenken Nederland
RSIN: 850100197
KvK: 51618745
Email: secretaris@stichtingbeelddenken.nl
De Belastingdienst heeft onze stichting erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs kunnen hierdoor de donaties
aan SBN onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Kijk voor meer informatie op de website
van de Belastingdienst

1.Inleiding
Na een roerige periode in het najaar van 2019 zijn het bestuur en de werkgroep
onderwijs weer op sterkte en zijn de werkzaamheden ten behoeve van de
beelddenker, en met name het beelddenkende kind in en buiten het onderwijs,
weer opgepakt.
2.Ontstaansgeschiedenis
De Stichting Beelddenken Nederland is opgericht op 10 december 2010, nadat
op 14 november 2007 de Ojemann stichting en de Maria J. Krabbe stichting het
voornemen tot fusie hadden uitgesproken. Na liquidatie van deze stichtingen is
het vermogen van de rechtsvoorgangers begin 2011 overgedragen aan de
nieuwe stichting.
In het jaarverslag 2007-2008 van de Maria J. Krabbe stichting spreekt het
toenmalige bestuur het volgende beleidsvoornemen uit:
Doelstelling:
Het bestuur zal zich de komende jaren richten op het inventariseren en
bestuderen van literatuur op het gebied van beelddenken, operationaliseren
van de wetenschappelijke kennis, het verder ontwikkelen en valideren van
wetenschappelijke tests om het fenomeen beelddenken meetbaar en
identificeerbaar te maken, het geven van voorlichting en het verder
incorporeren en operationaliseren van beelddenken in het huidige onderwijs.
Sinds haar oprichting heeft het bestuur van SBN er alles aan gedaan om deze
voornemens uit te voeren.
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3. Organisatiestructuur
De stichting kent een onbezoldigd bestuur van vier personen en laat zich
adviseren door twee deskundigen, mevrouw Marion van de Coolwijk en
mevrouw Magda Jacobs.
Onder aansturing van de verschillende portefeuillehouders vinden activiteiten
plaats door een werkgroep onderwijs, een werkgroep wetenschap en een
werkgroep pr/communicatie. Alle werkgroepen worden bemenst door
materiedeskundigen.
Na het aftreden van de portefeuillehouder onderwijs, Sietske Zwerver, in
november 2019, was de portefeuille onderwijs tot 12 juni 2020 vacant.
Sinds 12 juni 2020 bestaat het bestuur uit de volgende personen:
Rola Hulsbergen-Paanakker, voorzitter;
Ronald Wopereis, penningmeester, tevens belast met pr/communicatie en de
website, samen met de voorzitter;
Lieuwe Vos, secretaris, tevens portefeuillehouder wetenschap;
Gerard den Hartog- Schalken, portefeuillehouder onderwijs.

4.1. Activiteiten 2020
In 2020 hebben de inspanningen van bestuur en werkgroepen die voornamelijk
waren gericht op de totstandkoming van een observatielijst voor het onderwijs,
niet tot concrete resultaten geleid. Wel kan worden vastgesteld dat de SBN als
vraagbaak duidelijk in een behoefte voorziet. De website werd gemiddeld circa
5800 maal per maand bezocht.
4.2. Activiteiten werkgroepen
Werkgroep onderwijs
De werkgroep onderwijs heeft een nieuwe start gemaakt met een enthousiaste
nieuwe bezetting: Dorine Lycklama à Nijeholt, Gerard den Hartog-Schalken en
Liesbeth Vervoorn. De werkgroep ziet de samenstelling van een observatielijst
als prioriteit.
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Werkgroep wetenschap
In 2020 kon Lieuwe zijn rol als voorzitter weer oppakken. Dick Hulzebos bleef
gewaardeerd lid.
Werkgroep pr/communicatie
Deze werkgroep, bestaande uit Ronald Wopereis en Rola Hulsbergen, handelt
zijn activiteiten per email en telefonisch af.
Het boekwerk ‘Beelddenken in historisch perspectief’, dat is verschenen in
2016, is inmiddels 7126 maal gedownload.
De PDF getiteld ‘Een samenvatting van het wetenschappelijk onderzoek naar
beelddenken’ is 3224 maal gedownload.
Het meest recente onderzoeksrapport (oktober 2018) ‘Op zoek naar de kern
van beelddenken’ is tot op heden (februari 2021) 673 maal gedownload.
De werkgroep pr/communicatie waakt over actualisering van de website.
4.4. Overige activiteiten: vergaderingen
Het bestuur heeft driemaal vergaderd: op 16 januari, 12 juni en 4 december.
Een algemene vergadering, met werkgroepleden, vond plaats op 12 juni.
5. Stand van zaken financiën
Bij het ontstaan van de stichting Beelddenken Nederland in 2010 is het
vermogen van de rechtsvoorgangers overgedragen aan de nieuwe stichting. De
stichting heeft ANBI status.
Het vermogen omvatte in 2010 €48.659,01.
Voor de instandhouding van het vermogen is de stichting afhankelijk van
donaties van particulieren, fondsen en bedrijven. In 2020 waren er geen
donaties.
In 2020 was er een exploitatietekort van € 716,36. Dit tekort werd veroorzaakt
door uitgaven aan de website, bankkosten en reisdeclaraties, terwijl er geen
inkomsten tegenover stonden.
Het eigen vermogen van de Stichting Beelddenken Nederland is met
€ 716,36 afgenomen en bedraagt op 31 december 2020 in totaal € 25.118,12.
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Bestuursleden en werkgroep leden ontvangen voor hun werkzaamheden geen
vergoeding. Reiskosten kunnen echter worden gedeclareerd.
In de bijlage bij dit verslag is de jaarrekening 2020 opgenomen. Deze
jaarrekening is opgesteld door de penningmeester van de stichting.
6.Beleidsvoornemens 2021 en verder
Ook in 2021 blijft het doel van de Stichting onverminderd er- en herkenning
van het fenomeen beelddenken. Voor 2021 is het doel het ontwikkelen van een
observatielijst voor vroegtijdige signalering van beelddenkers/potentiële
dyslecten in het basisonderwijs. Voor het ontwikkelen van een observatielijst
zal het Dyslexiefonds om financiële ondersteuning worden gevraagd.
De werkgroepen onderwijs en wetenschap zullen in 2020 nadrukkelijk
betrokken worden bij het onderzoek naar het Wereldspel, als daartoe
aanleiding is.
Door het bestuur vastgesteld in de bestuursvergadering van …..

