STICHTING PESTEN OP DE WERKVLOER
JAARVERSLAG 2021

Wat deed “Stichting Pesten op de Werkvloer” in 2021?
Wij willen het liefste zoveel mogelijk ongewenst gedrag tegengaan. Maar dit jaar stond helaas weer
in het teken van Corona. Het was een heel vreemd jaar waarin we veel van onze werkzaamheden
online moesten gaan doen. Dit jaar was er nog een grote uitdaging. Door de langere duur van de
coronacrises en onze afhankelijkheid van vrijwilligers kwamen we al gauw vrijwilligers te kort. Dit jaar
was zwaar voor onze vrijwilligers die vaak zelf ook uit kwetsbare groepen komen. Alle zorgen en het
thuisblijven hakte erin en maakte dat helaas meerdere vrijwilligers hun werkzaamheden moesten
neerleggen.
Dit jaar voelde als stilstaan en misschien zelfs een stukje achteruit. De passie is er echter niet minder
om geworden en na een stukje bezinningsruimte, onvrijwillig verkregen door corona maar
desondanks wel benut, hebben we weer vol de schouders eronder en houden we onze focus op onze
missie vast. Volle kracht vooruit in 2022!!
De stichting wil zoveel mogelijk het taboe doorbreken rond pesten op het werk en mensen bewust
maken van de vele gevolgen van dit ongewenste gedrag. We werkten daarom weer mee aan TV
uitzendingen, radio-uitzendingen en artikelen in kranten en tijdschriften. Op onze website vind je de
diverse uitzendingen en artikelen terug onder “Nieuws”.
https://www.pestenopdewerkvloer.nl/nieuws/
Via onze sociale mediakanalen willen we zoveel mogelijk mensen bereiken en informeren en
voorlichting te geven over wat je kan doen aan pesten en aan de preventie van pesten, hoe je het
beste kan ingrijpen als het wel al is gebeurd en hoe je samen de teamcultuur blijvend kan
veranderen.
Beloningsbeleid Stichting Pesten op de Werkvloer:
De stichting bestaat uit een bestuur en vrijwilligers. Er is niemand in dienst en er zijn dus geen
salarissen. De bestuur vergoeding is voor 2021 vastgesteld op € 75,= per bestuurslid, per
aanwezigheid bij vergadering. Er zijn normaal gesproken 4 vergaderingen per jaar. Alle andere
activiteiten naast de vergaderingen zijn onbezoldigd. Deze vergoeding per vergadering is inclusief
onkosten er kunnen dus geen andere declaraties (reiskosten of dergelijke) door het bestuur worden
ingediend.
Ook onze vrijwilligers krijgen geen vaste vrijwilligersvergoeding voor hun werk. Iedereen zet zich met
veel passie in om het taboe rond dit onderwerp te doorbreken en bewustwording te vergroten over
de ernstige gevolgen van pesten op het werk voor werknemers en werkgevers. Uiteraard kunnen
vrijwilligers wel aanspraak maken op vergoedingen, indien ze dat willen en nodig hebben, om hun
vrijwilligerswerk uit te oefenen.

Stichting Pesten Op de Werkvloer
Resultaatrekening 2021
Bedragen in hele euro
Baten
Inkomsten trainingen/lezingen
14.973
Projectsubsidie
0
Donaties
305
Overige inkomsten
195
------------------------------------------------- Totaal
baten
15.473
Kosten
Marketing
974
Verzend, Post en drukkosten
654
Reiskosten
1647
Huurkosten
1860
Kosten trainingen/lezingen
9.786
Bankkosten
161
Vrijwilligerskosten
6.553
Diverse kosten
1.543
------------------------------------------------Totaal kosten
23.178
Resultaat – 7.705

Stichting Pesten Op de Werkvloer Balans per 31-12-2021
Bedragen in hele euro
Debet

Credit

Vlottende activa
Debiteuren

Eigen vermogen
Winstreserve

2.204
2.204

Liquide middelen
Bank

3088

Resultaat boekjaar
Saldo einde boekjaar

-7.705
-4.617

(Kort)lopende schulden
Lening 0% rente 14.622
Crediteuren
-2.406

5.395
5.395

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totaal
7.598
7.598

