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Jaarverslag 2020
In het verslagjaar waren er geen mutaties in het bestuur.
De 2de en 3de dinsdag in de maand zijn er advocatenconsulten voor de donateurs.
Door Corona beperkingen zijn de advocaten consulten voor de donateurs telefonisch gedaan.
Ondanks dit is er zeer veel gebruik van gemaakt.
Maandag en donderavond tussen 19.00 en 21.00 uur is de stichting telefonisch te bereiken.
Vragen per email kunnen gestuurd worden naar mail@dwazevaders.nl
Het bestuur wordt bijgestaan door 1 vrijwilligster die op donderavond de telefoondienst doet
en invalt op de maandagavond als dat noodzakelijk is.
De stichting heeft meegewerkt aan de documentaire “Verstoten Vaders” van Elena
Lindemans BNN/VARA. De documentaire is op 23 maart 2020 uitgezonden en zou op het
filmfestival in Den Haag vertoond worden maar dat ging helaas door de Corona pandemie
niet door. De documentaire is te bekijken via onze website.
BNN/VARA stelt intern een geldprijs beschikbaar voor de beste documentaire. Die ging naar
de “Verstoten Vaders”. De stichting heeft die geldprijs mogen ontvangen waarvoor 3 tablets
met keyboardcovers voor zijn gekocht.
Op 23 september zijn we door het Expertteam Ouderverstoting uitgenodigd voor een gesprek
om oplossingen aan te brengen voor de omgangsproblematiek.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het Expertteam Ouderverstoting/complexe
omgangsproblematiek ingesteld. Het Expertteam zal adviseren over oplossingsrichtingen voor
het voorkomen van de vaak langdurige ontwrichting bij kind(eren) en ouders, de relatie
ouder-kind en kinderen onderling.
Het Adviesrapport is januari 2021 aangeboden aan Sander Dekker, demissionair minister van
Justitie en Veiligheid. Het gehele rapport is te lezen op adviesrapport-expertteamouderverstoting-complexe-omgangsproblematiek-januari-2021.pdf (dwazevaders.nl)
Door de demissionaire staat van het kabinet zal het op zich laten wachten wat er met het
advies gedaan wordt.
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Balans, Winst en Verlies – Rekening 2020
Omschrijving
Totaal Kapitaal

Winst

+ Verlies

Winst

Verlies

2020

Kas / ING

Credit

263,86
4670,15
17004,83

2020

21938,84

Kantoorbenodigheden (bnn/vara)
Tel/Internet/Webhosting
Porti
Giro betalingsverkeer
Contr./Lidm./Abonn.
Reis/Parkeer kosten
Facilitering Advocatenconsulten
Representatie
Div werkzaamheden
Totaal

Debet
25021,18

Kas
ING Zakelijke Rekening
ING Zakelijke Spaarrekening

Totaal

Balans

2396,67
1247,93
9,00
462,77
1432,95
363,42
3131,46
705,00
662,50

Kosten
10411,70

Ontvangen Donaties
Gift BNN/VARA

11394,04
2100,00

Totaal

Ontvangsten

13494,04

Saldo

Winst of Verlies

Totalen

Giro: 374090

3082,34

3082,34

13494,04 13494,04

25021,18
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