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Jaarverslag 2021

Officieel is de stichting per 12-11-2020 geopend maar voor de buitenwereld zijn wij sinds 
1 december open. Onze boekhouder zal in december met het financieel jaarverslag 
komen.
In de voorgaande maanden hadden vele ouders van een overleden kind spullen gemaakt 
voor hun eigen lijn genoemd naar hun kindje*.



Ons doel was zo snel mogelijk geld binnen te halen om zo te kunnen beginnen aan het 
project: “Wij zijn nooit voorbij”. 
Binnen korte tijd waren de producten uitverkocht en deden veel mensen een donatie en zo
hadden wij het gewenste bedrag van  €10.000 binnen drie weken al binnen en kon ons 
eerste project van start gaan. De ouders stelden zich aan elkaar voor en via online 
meetings leerden zij elkaar kennen.
Het zijn inmiddels vrienden van elkaar geworden.

Voor hen was dit een lichtje in de duisternis. Zij moesten en hun kind missen en door 
Corona voelden zij zich extra eenzaam.
Op dit moment wordt er volop geschreven en is de deadline voor de ouders 1 juli 2021. De
Belgische rouwpsycholoog Manu Keirse zal ook een hoofdstuk meeschrijven. 
Er kwam media aandacht voor de stichting:

Omdat er nog meer aanmeldingen kwamen van ouders en wij merkten dat ouders 
behoeften hadden aan een luisterend oor introduceerden wij ook de lotgenoten contact-
lijn. 

In Januari besloten wij ons op de kinderen te richten. Wij wilden 2 kinderboeken maken, 
geschreven door een sterrenmoeder samen met een ervaren rouw-psycholoog en Petra 
Konijn zal de illustraties voor haar rekening nemen
Het eerste boek zal een prentenboek worden voor jonge kinderen en het tweede boek zal 
meer op de oudere kinderen gericht zijn.
Het onderwerp is om kinderen die een broer of zus hebben verloren ietsje zelfredzamer te 
maken. 
Want waarom mensen nou zo anders, aardiger of laten juist niets meer horen? Waarom 
kookt mama niet meer? Etc. 

Voor dit project is €5000 begroot. 
Via donaties en de verkoop van de webshop hebben wij dit bedrag bijna rond. 
In juli 2021 zal dit project van start gaan. 



Maart 2021
Vanaf Maart kregen wij een ANBI-status en hebben wij de maandelijkse nieuwsbrief 
geïntroduceerd. (Zie de bijlage)

In Maart  besloten wij alvast de financiering rond te krijgen voor het kinderproject. Het 
boek geschreven door kinderen. Het LVC-fonds heeft hier een flinke bijdrage aan mee 
geleverd. Hiervoor zijn wij erg dankbaar. Zie het plan van aanpak voor dit project. 

Mei 2021
Eind mei heeft de stichting de Sterrenweek geïntroduceerd voor Sterrenbroertjes en 
Sterrenzusjes.
In deze week staan deze kinderen centraal. 
Zo zijn er verschillende acties bedacht.
Bijvoorbeeld een kleurwedstrijd.
Wie haalt het meeste geld op en hebben sterrenzusjes Elinde, Eline, Linde, Zoë en Liv-Yvi 
een oproep gedaan op tekeningen naar hen op te sturen. Samen willen zij de grootste 
tekening maken door deze tekeningen aan elkaar te plakken. Er is veel media-aandacht 
voor geweest zie bijvoorbeeld de 2 filmpjes van Hart van Nederland:
https://www.youtube.com/watch?v=U72wVqABYtc&t=21s
En
https://www.youtube.com/watch?v=Qz3TMxZf2Rk

Daarnaast heeft medelid: rouwpsycholoog Leoniek van der Maarel een Webinar gemaakt 
voor ouders van rouwende kinderen. Deze bieden wij gratis aan. 
En mogen wij een gratis vakantie weggeven voor gezinnen in de rouw.
Met het geld dat wij deze week ophalen willen wij evenementen organiseren voor kinderen
in de rouw.



Juli
In juli hebben alle schrijvers van de het eerste boek hun deadline gehaald.
De stukken worden door 2 redacteuren en een eindredacteur nagekeken.

In juli besloten wij ook workshops te organiseren voor lotgenoten.

Augustus
In augustus blijken wij te maken te hebben met papierschaarste. De offertes van de 
drukker zijn hierdoor 25% hoger. Met het hele team is hard gewerkt om sponsors te 
vinden om dit gat op te vullen.

Dit is net aan gelukt. Het boek kan gedrukt worden. 
Ook vond er een bestuurswissel plaats in Augustus, zo kwam Thomas van Dijk erbij als 
penningmeester en volgde Sabine Goldewijk-Harbers Naomi Blom op als secretaris. Rieta 
Mulder is nog steeds bestuurslid en Mirjam Louwen-van Bekkum voorzitter. 

September
Het eerste schrijfweekend is een feit.
Met 7 ouders zijn wij naar Vorden gegaan omdat te praten, te wandelen, te lunchen, foto’s
te maken voor het boek en de boekpresentatie te bespreken. Het was een prachtig 
weekend.

16 september was de eerste schrijftraining. De schrijftraining door Hester Zitvast werd een
groot succes.
Maar liefst 9 ouders hebben zich opgegeven.



Via Stichting Maatvast hebben wij een eigen ruimte gekregen met een eigen kantoor en 
eigen workshop ruimte. De ruimte staat in Lijnden. 
De bedoeling is om een time-outplek te maken voor ouders van een overleden kind. 
Meerdere dagen per maand te organiseren en natuurlijk het pand als kantoor te 
gebruiken. 

Oktober: 
Het nieuwe project: Een boek geschreven door broertjes en zusje kan van start gaan.
De kinderen zijn tussen de 12 en 18 jaar en krijgen tijdens dit project psychologische 
begeleiding.

16 oktober hebben wij een knutseldag georganiseerd voor Sterrenbroertjes en 
Sterrenzusjes ouders. 
De kinderen hebben genoten dus de ouders ook. 

November
13 november heeft de boekpresentatie in het AFAS theater plaatsgevonden. Een geweldige
dag hebben wij gehad. 



Een intensieve, maar mooie dag waarin Kester, Liccia, Kyan, Giulia, Daaf, Dide en Ize in 
het licht zijn gezet. 
Een dag met een lach en een traan maar voornamelijk trots!

Wat zijn wij dankbaar dat wij dit eerste project met deze ouders hebben mogen 
meemaken, extra bijzonder op de dag dat wij precies 1 jaar oud waren!

We hadden deze dag optredens van Baas B, Dennis Kroon, Anja Dalhuisen en Robin. 
Drs. Carine Kappeyne van de Coppello heeft samen met Mirjam de presentaties en 
interviews gedaan.

Ook hebben we deze dag het prachtige nummer wat Bastiaan Ragas voor ons geschreven
en opgenomen heeft voor het eerst laten horen. Het sloeg in als een bom! Kippenvel!

Het boek is vanaf nu te koop via onze website of vanaf 19 november in de boekhandels! 

 



  

December
Wat een fantastische aandacht in de media. We groeien en groeien als stichting.

https://www.rtlboulevard.nl/entertainment/showbizz/artikel/5269596/bastiaan-ragas-
schrijft-lied-voor-ouders-met-overleden-kind 

https://www.haarlemsweekblad.nl/lokaal/maatschappelijk/772669/bastiaan-ragas-schrijft-
lied-voor-ouders-met-een-overleden-kind 

https://www.story.nl/artikel/showbizz/bastiaan-ragas-schrijft-lied-voor-ouders-met-
overleden-kind 

https://drimble.nl/regio/noord-holland/haarlem/80714395/bastiaan-ragas-schrijft-lied-
voor-ouders-met-overleden-kind.html 

https://www.dutchradio.net/entertainment-showbizz-1/ 

9 december is het lied Nooit Voorbij wat Bastiaan Ragas voor de stichting schreef officieel
gelanceerd. 1 december was de primeur op de radio bij NH radio.

Op wereldlichtjesdag worden er wereldwijd  lichtjes gebrand in de candlebags  die  door
Marscha en Samanthi gemaakt zijn. Via de webshop zijn er veel candlebags verkocht.



https://www.wendyonline.nl/boek-wij-zijn-nooit-voorbij/?
fbclid=IwAR2pEaiERb4N6axttCrPzR8D5rUmVeznSH02I1sLwk7E2mIbtR8oL8lI068 

https://ikmisje.eo.nl/artikel/marschas-tweeling-krijgt-kanker-retinoblastoom 

 

In week 50 is het nummer wat Bastiaan Ragas voor ons schreef en opnam het meest 
gestreamde liedje. Trots!

Wij waren te gast bij het televisieprogramma Hlf8 van Johnny de Mol op SBS6. Een dag 
later waren we te gast bij NPO radio.

Terugkijkend op 2021 zijn we ontzettend trots op alles wat we gedaan en bereikt hebben 
in dit eerste jaar van Stichting Nooit Voorbij! 
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Jaarrekening 2021



Stichting Nooit Voorbij

T.a.v. Het bestuur van de Stichting

Talesiuspark 27

2046 LJ SPAARNDAM

Ingevolge uw opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van de 
Stichting breng ik hierbij rapport uit over het verlengde boekjaar eindigend op 
31-12-2021

A. ALGEMEEN

Administratie

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening over 2020/2021 van

Stichting Nooit Voorbij te Haarlemmermeer samengesteld, op basis van 
de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en voor 
de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen verklaren wij ons gaarne 

bereid. Hoogachtend,

Administratiekantoor Gerrits



K.J. Dingenouts
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1. BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VLOTTENDE 
ACTIVA

31 december 2021                   Openingsbalans

€                     €                       €                     €

VOORRADEN                                                                                                      5.460

- LIQUIDE MIDDELEN                                                                                          31.985

-

37.445                                               -



PASSIVA

EIGEN 
VERMOGEN

31 december 2021                   Openingsbalans

€                     €                       €                     €

Bestemmingsreserve                                                               37.445                                               -

37.445                                               -

37.445                                               -
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SPAARNDAM

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET VERLENGDE BOEKJAAR 2020/2021

12 nov 2020 t/m 31 dec 2021

€                     €

Netto-omzet                                                                                                                           77.185

Kostprijs van de omzet                                                                                                              6.281

BRUTOWINST                                                                                                                                                   70.904

BEDRIJFSLASTEN

Verkoopkosten                                                                                                                        24.937

Algemene kosten                                                                                                                       8.077

BEDRIJFSLASTEN                                                                                                                                              33.014

BEDRIJFSRESULTAAT                                                                                                                                        
37.890

Financiële baten en lasten                                                                                                                                    445-

RESULTAAT UIT GEWONE

BEDRIJFSUITOEFENING VOOR                                                                                                                          
37.445

BELASTINGEN



Buitengewone baten en lasten                                                                                                                                  -

RESULTAAT UIT GEWONE

BEDRIJFSUITOEFENING NA BELASTING                                                                                                            
37.445
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4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VOORRAD
EN

2021                Openingsbalans

€                      €

Voorraad boeken                                                                                       5.460                               -

5.460                               -

LIQUIDE MIDDELEN

BUNQ Bank B.V. betaalrek                                                                           180
- BUNQ Bank B.V. bufferrek                                                                         4.274
- BUNQ Bank B.V. project 2                                                                         4.185
- BUNQ Bank B.V. project 3                                                                       11.500
- BUNQ Bank B.V. project 4                                                                       10.000
- BUNQ Bank B.V. bedrijfskostenrek                                                            1.800
- BUNQ Bank B.V. VDZ                                                                                     46
-

31.985                               -
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2021                Openingsbalans

€                      €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Bestemmingsreserve

Beginstand                                                                                                       -                               -
Resultaat boekjaar                                                                                  37.445                               -

37.445                               -
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5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET VERLENGDE BOEKJAAR 
2020/2021

12 nov 2020 t/m 31 dec 2021

€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Omzet webshop                                                                                                                                    19.437

Schenkingen                                                                                                                                         57.748

77.185

Kostprijs van de omzet                                                                                                                            6.281

BEDRIJFSLASTEN

Overige bedrijfskosten

Verkoopkosten                                                                                                                                      24.937

Overige algemene kosten                                                                                                                        8.077

33.014



Verkoopkosten

Giften                                                                                                                                                            5

Reis- en verblijfkosten                                                                                                                            1.502

Verzendkosten                                                                                                                                         1.991

Overige verkoopkosten                                                                                                                          21.439

24.937



Algemene 
kosten

12 nov 2020 t/m 31 dec 2021

€



Kantoorkosten                                                                                                                                             72

Telefoonkosten                                                                                                                                          161

Administratiekosten                                                                                                                                   916

Juridische- en advieskosten                                                                                                                       359

Automatiseringskosten                                                                                                                           5.927

Contributies en abonnementen                                                                                                                  270

Kleine aanschaffingen                                                                                                                               369

Overige                                                                                                                                                          3

8.077

Financiële baten en lasten

Rentelasten

Rente- en kosten bank
445

445


