Jaarverslag 2020
Het aantal aanmeldingen bij het Nationaal Jeugd Ontbijt blijft gestaag groeien. Dat
wordt zowel veroorzaakt door aanmeldingen vanuit gemeenten waar onze
Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt reeds actief is maar ook via aanmeldingen via
Google.
De jaarlijkse integraal hardcopy enquête-onderzoeken (in 7 talen) onder gezinnen
waarvan de kinderen voor de wekelijkse levering van de ontbijttassen bij onze
Stichting werden aangemeld heeft een zeer optimistisch beeld opgeleverd qua
impact van de dagelijkse ontbijtjes op de deelnemende kinderen. Ruim 51% van
de geënquêteerde ouders hebben de enquête -vlak voor aanvang van de
zomervakantie- ingevuld en dmv de reeds gefrankeerde antwoordenveloppe
geretourneerd. De verbeteringen op het gebied van behaalde leerresultaten,
uitbreiding van de vriendkring en deelname aan sport -naast andere
verbeteringen- vielen daarbij vooral op. Concluderend mag gesteld worden dat in
maar liefst 93% van de gevallen significante verbeteringen bij de deelnemende
kinderen werden vastgesteld.
Het aanvragen en afwikkelen van gemeentelijke subsidieaanvragen eisen steeds
opnieuw bijzondere aandacht door de specifieke voorwaarden waaronder deze
subsidies worden verleend. Zo hebben storende misverstanden bij de
subsidieaanvraag en -verlening daarvan binnen een middelgrote gemeente ertoe
geleid dat de wekelijkse leveringen van de ontbijttassen in november tijdelijk
moesten worden onderbroken. De inzet van tientallen vrijwilligers voor de levering
van de wekelijkse ontbijttassen verdient alle lof maar zeker ook de betrokkenheid
van de medewerkers van supermarkten om de ontbijttassen te vullen, mag
daarbij niet vergeten worden.
Om de financiering van de ontbijtjes -ook buiten de gemeentelijke subsidies- te
kunnen waarborgen zijn er verschillende funding acties geïnitieerd. Op basis van
Social Refund worden ondernemingen in de deelnemende gemeenten aangespoord
om te sponsoren. Contacten met Kennisbank Filantropie leidden tot de opening
naar de wereld van Fondsen tbv Goede Doelen. Een Pixel donatie-actie leverde
helaas maar een fractie op van de verwachte doelstelling. Via verschillende wegen
worden steeds opnieuw pogingen ondernomen om de Afronding van de
supermarktkassabon te effectueren. Ook worden basisscholen en Serviceclubs
benaderd om sponsor activiteiten te ontwikkelen en te organiseren. De
maandelijkse Nieuwsbrief, die op de 1e maandag van de maand naar stakeholders
wordt verstuurd levert stap-voor-stap donaties op. Daarbij luidt het devies: “de
aanhouder wint en kleine beetjes baten”.
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Er is ook een diepgaand onderzoek in samenwerking met NIBUD uitgevoerd naar
de daadwerkelijke reden waarom ouders hun kinderen bij het Nationaal Jeugd
Ontbijt moeten aanmelden. Uit cijfers van het Nibud blijkt dat er in Nederland 1,4
mio gezinnen zijn, die gebukt gaan onder ernstige schuldenproblematiek. Bij 51%
van deze groep -dus 700.000 gezinnen- wordt dit aantoonbaar veroorzaakt door
het Boete-op-Boetebeleid van het CJIB, de Belastingdienst en het UWV. Er is bij
deze gezinnen een situatie ontstaan waarbij door de stapeling van boetes
opeenvolgend beslag wordt gelegd op inboedel zelfs gevolgd door huisuitzetting.
Al deze Overheidsmaatregelen leiden tot stress, ziekte, scheiding, uitplaatsing van
kinderen en zelfs veel erger… Contacten met de Minister van Justitie en Veiligheid
Sander Dekker hebben alleen geleid tot een Maatregel van Bestuur “Uitstel van
betaling met vier maanden op voorwaarde van aanmelding voor schuldsanering”.
Dat leidt weer tot een onmenselijke regeling van het terugdraaien huishoudbudget
van gemiddeld € 50,-- per week; een onmenselijk bestedingsniveau. Ook via de
Alliantie Kinderarmoede zal ons Stichtingsbestuur er alles aan doen dit
invorderingsbeleid te stoppen; zodanig dat onze overheid niet meer de grootste
schuldveroorzaker binnen onze samenleving blijkt te zijn!
De ontwikkelingen rondom Corona hebben geleid tot een sterk verhoogde
instroom van aanvragen vanuit gemeenten waar onze stichting nog niet actief is.
Deze aanvragen kunnen vooralsnog pas gehonoreerd worden nadat de funding
daarvoor -al dan niet via gemeenten of elders- is veiliggesteld. Op basis van
incidentele financiële ondersteuningen probeert onze stichting ook bij deze
gezinnen de financiële nood iets te verlichten.
Uit totaal onverwachte hoek is er door de huisbankier op basis van Wwft (Wet ter
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) een onderzoek gestart
binnen onze stichting. Over de uitkomst van het onderzoek laat de bank ons
helaas nog in het ongewisse.
De dagelijkse werkdruk voor het bestuur nam dit jaar significant toe. Dat werd
mede veroorzaakt door de externe eisen die aan Stichtingen (met ANBI status)
werden gesteld. Het verwerken van de persoonsgegevens op basis van de
stringente AVG richtlijnen vergden de inrichting van een optimaal beveiligd Data
register. Externe expertise moest ook in veel andere gevallen worden “ingekocht”;
hetgeen een opwaarts effect heeft veroorzaakt in de exploitatiekosten.
Het jaar 2021 zal in het licht staan van het consolideren van het Bestuur, het
veiligstellen van inkomsten uit pluriforme hoek en het uitbreiden van het aantal
plaatselijke Ambassadeurs die de belangen van kwetsbare kinderen in hun
gemeenten gaan behartigen; bij gemeenten, schoolbesturen, schooldirecties,
supermarkten en vrijwilligersgroepen voor de wekelijkse levering van de
ontbijttassen bij de kinderen thuis. Want dat is en blijft ons ultieme doel.
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Jacques G.M. Hendrikx Voorzitter.
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