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1. Voorwoord 
 
32% van de kinderen in Nederland krijgt te maken met seksueel misbruik in enige vorm. Meer dan de helft 
van de slachtoffers van seksueel misbruik heeft later in het leven complexe psychische of psychiatrische 
problemen, talloze gezondheidsklachten en onzichtbare maatschappelijke gevolgen. De precieze omvang 
van seksueel misbruik op jonge leeftijd is heel moeilijk met zekerheid vast te stellen. Dat neemt niet weg 
dat de schatting die er op basis van onderzoek over bestaat een alarmerend beeld laat zien. De groep 
mensen die het overkomt is mensonterend groot. De gevolgen veelal levenslang voor álle betrokkenen. 
Voor ons mensen is het beeld van misbruik zó gruwelijk en schaamtevol dat wij onze ogen sluiten voor dit 
probleem en voor de immense gevolgen ervan.  Er is “Niks aan de hand” 
 
We willen dat misbruik stopt en we willen een leven dat de moeite waard is! Dat kunnen we niet alleen, dat 
moeten we samen doen. Durven communiceren, het geven van een stem is van levensbelang. Met Stichting 
Misbruikt sta je niet alleen! 
 
Misbruikt! is een stichting die zelf diverse activiteiten onderneemt, die verwijst naar bestaande organisaties 
met specifieke kennis voor specifieke doelgroepen, en die leemtes vult daar waar nog geen expertise is. Het 
vergroten van de slagkracht en impact is de uitdaging die nu op tafel ligt zodat er in onze samenleving 
daadwerkelijk stappen gezet gaan worden die een verandering teweegbrengen in de wijze waarop de 
problemen rondom seksueel misbruik worden opgepakt.  
 
 
 
 
Deze download geeft informatie over: 

− De Stichting, doelgroep, visie, en missie 

− Doelstellingen van de Stichting 

− Financiën 

− De manier waarop de stichting geld werft 

− Het beheer en de besteding van het vermogen van de stichting 
 
 
Namens het bestuur van Stichting Misbruikt!, 
 
 
Miranda Freriks,  
Bestuurder 
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2. Algemene gegevens van de Stichting 
 
 
Hieronder vindt u de algemene informatie over de stichting.  
 
Heeft u een vraag of wilt u meer informatie mail dan naar; info@stichtingmisbruikt.nl 
 
Naam:   Stichting Misbruikt! Landelijke Belangen Organisatie Seksueel misbruik. 
Opgericht:  Ede, 28 januari 2021 
Adresgegevens: Stichting Misbruikt! 

Driehoek 19 
6711 DH Ede 

 
Contactpersoon: Miranda Freriks 
Tel.:   06-42303212 
 
e-mailadres:  info@stichtingmisbruikt.nl 
Website:  Stichting Misbruikt! 
 
KvK nummer:  81730683 
Fiscaal nr. (RSIN): 862198720 

mailto:info@stichtingmisbruikt.nl
mailto:info@stichtingmisbruikt.nl
https://misbruikt.nl/
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3. Organisatie van de Stichting 
 
Organisatie 
De Stichting heeft een Raad van Toezicht en een Bestuur. De bevoegdheden van de Raad van Toezicht en 
het Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de stichting.  
Zowel de leden van de Raad van Toezicht als het Bestuur dienen over een verklaring omtrent het gedrag 
van het Ministerie van Justitie en Veiligheid te beschikken. 
 
 
Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht is belast met het op onafhankelijke wijze houden van integraal toezicht op het beleid 
van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht vergadert 
tenminste twee keer per jaar. De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak: 
Benoeming van de leden van het Bestuur 
het toezien op een rechtmatige verwerving van de middelen van de organisatie; 
het erop toezien dat middelen efficiënt en effectief worden ingezet en het  erop toezien dat de organisatie 
haar maatschappelijke functie vervult en daardoor voldoende maatschappelijk is gelegitimeerd; 
het al dan niet goedkeuren van belangrijke strategische en beleidsbeslissingen van het Bestuur en er op 
toezien dat rechtsgeldig genomen besluiten worden uitgevoerd en dat daarover verantwoording wordt 
afgelegd; 
het jaarlijks afleggen van verantwoording over de bevoegdheden en de effectiviteit van het eigen 
toezicht 
 
Leden van de Raad van Toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, noch middellijk noch 
onmiddellijk. Leden van de Raad van Toezicht kunnen een niet-bovenmatige vergoeding krijgen van de 
kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. Ontvangen 
vergoedingen worden openbaar gemaakt 
 
Leden Raad van Toezicht: 
Mevr. C.E. Dettmeijer-Vermeulen, voorzitter 
Hr. W. Noordman, penningmeester 
Mevr. T. Bravenboer, lid 
 
 
Bestuur 
Met inachtneming van de wet en de bevoegdheden van de Raad van Toezicht is het Bestuur belast 
met het besturen van de stichting. Het Bestuur vertegenwoordigt de stichting. Bij het vervullen van 
zijn taak richt het Bestuur zich naar het belang van de organisatie als geheel en het belang van de 
samenleving.  
De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de 
leden van het Bestuur vast.  
 
Bestuursleden: 
Mevr. M. Freriks 
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4. Over de Stichting: doelgroep, visie & missie 
 
Doelgroep 
Stichting Misbruikt! richt zich primair op volwassenen die in hun jeugd seksueel misbruik hebben 
meegemaakt.  Dit misbruik in de kinderjaren heeft grote effecten op alle aspecten van het leven. Het heeft 
de ontwikkeling van de identiteit en persoonlijkheid verstoord en speelde zich vaak af over een langdurige 
periode. Kort omschreven vallen onder de doelgroep van Stichting Misbruikt!: 
 

• zij die als kind slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik 

• zij die als jongvolwassenen slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik in een 
afhankelijkheidsrelatie 

• zij die verstandelijk of anderszins beperkt zijn en slachtoffer zijn geworden van seksueel 
misbruik  

 
Daarnaast hebben ook de betrokkenen uit de directe omgeving van het slachtoffer belangen die het 
verdienen om behartigd te worden via onze stichting. De maatschappij als geheel, onder andere 
vertegenwoordigd door de overheid en de daaraan verbonden instanties, heeft een belang bij deskundige en 
goed georganiseerde gesprekspartners. Plegers hebben belang bij de juiste hulp en behandeling. 
 
Missie 
Stichting Misbruikt! wordt gedreven door de wens dat seksueel misbruik stopt en er een betere kwaliteit van 
leven ontstaat voor mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt.  
Stichting Misbruikt! voelt de noodzaak en urgentie dat de stem van alle mensen met ervaringen van seksueel 
misbruik wordt gehoord, in de politiek, in de media, in de zorg, het onderwijs, bij de zorgverzekeraars en in 
de wetenschap. En dat lotgenoten de ondersteuning krijgen die nodig is om niet alleen te staan. 
 
Visie 
Stichting Misbruikt! is een organisatie die ervoor zorgt dat de belangen van alle mensen die zelf te maken 
hebben of hebben gehad met seksueel misbruik, én van de directe omgeving, beter worden behartigd.   
 
Stichting Misbruikt! bundelt alle betrouwbare informatie en maakt deze vindbaar en toegankelijk voor niet 
alleen slachtoffers, omstanders en plegers, maar ook voor onder andere hulpverleners, politiek, 
beleidsmakers en onderwijs. Daarnaast stimuleert en organiseert Stichting Misbruikt! dat slachtoffers en 
omstanders de weg vinden naar lotgenotencontact.   
 
Stichting Misbruikt! richt zich op alle vormen van seksueel misbruik, zowel binnen families en andere 
maatschappelijke structuren als op misbruik via internet, door middel van social media of vanuit netwerken, 
al dan niet met een ritueel karakter. 
 
Stichting Misbruikt! is een maatschappelijke non-profit organisatie die werkt vanuit ervaringsdeskundigheid 
en professionele kennis. Zij werkt nauw samen met andere organisaties in het veld. Misbruikt! wil een 
belangrijk aanspreekpunt voor de overheid en politiek zijn en omgekeerd de overheid en haar instanties 
gevraagd en ongevraagd adviseren met betrekking tot het beleid rond seksueel misbruik. De basis is een in 
alle aspecten professioneel vormgegeven, resultaatgerichte organisatie. 
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5. Doelstelling 
 
De stichting heeft ten doel het voorkomen van seksueel misbruik en het bestrijden van de gevolgen 
ervan op zowel individueel als maatschappelijk niveau en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, dit alles in de ruimste zin van het woord. 
De stichting tracht haar doelstelling onder meer te bereiken door:  

− de algemene belangenbehartiging van slachtoffers 

− het verstrekken van voorlichting over seksueel misbruik, preventie van slachtofferschap en de 
positie van slachtoffers  

− het bevorderen van samenwerking tussen organisaties die actief zijn op het terrein van 
slachtoffer hulpverlening 

− het vervullen van een actieve, initiërende, coördinerende en stimulerende rol bij het streven 
naar verbetering  van het raamwerk waarin preventie,  behandeling en nazorg bij seksueel 
misbruik plaatsvinden 

− belangenbehartiging en informatie verstrekking richting andere 'direct betrokkenen'; 

− informatie voorziening richting plegers 

 
 
 
 
Hoofddoel: 
Het hoofddoel laat zich als volgt samenvatten: 
 

▪ Minder seksueel misbruik  
▪ Betere kwaliteit van leven voor mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt 

Dit Hoofddoel is uitgewerkt en wordt toegelicht in het Beleidsplan van de Stichting. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het werven van gelden 
De stichting werft financiële middelen/ gelden door sponsoring, donaties, giften, filantropie, subsidies, 
fondsenwerving. De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 
De stichting beoogt niet het maken van winst. 

Misbruikt!
Preventie en behandeling
Maatschappelijke steun
Kennis en informatie
Algemene bewustwording

Minder misbruik 
Beter leven
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De stichting zorgt ervoor dat: 

− er niet meer vermogen wordt aangehouden door de stichting dan nodig is voor de continuïteit 
van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van de stichting; 

− de kosten van werving van gelden en de beheerskosten van de stichting in redelijke 
verhouding staan tot de besteding ten behoeve van het doel van de stichting 

 
 
Het beheer en de besteding van het vermogen 
Stichting is verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet onder andere blijken: 
Welke bedragen er aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het uitvoeren 
van projecten en het beheer van de stichting. De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van 
de uitvoering van de doelstelling van de stichting. 
 
 
Communicatie 
Ieder jaar zal de Stichting de door de Raad van Toezicht goedgekeurde Jaarrekening publiceren op de 
website. De website bevat tevens informatie over de geplande activiteiten en projecten, alsmede een 
verslag van de lopende en afgeronde activiteiten. 
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6. Financiële prognose 2021 
 

geactualiseerde prognose 2021 
 

Verwachte inkomsten - Baten Verwachte uitgaven - Lasten 

 Begroot 
bedrag 

  Begroot 

bedrag 

 

      

sponsoring  €   1.000  aanloopkosten uit 2020 €   4.000  

subsidies / fondsen* € 20.000  personele kosten € 15.000  

donaties / giften € 10.000  huisvesting  €   1.500  

 projecten / activiteiten   €     5.000  ICT (incl CRM en website) €   4.000  

    kantoorkosten   €     1.000  

   projecten /activiteiten €   4.000  

    overige kosten    €     1.500   

       

    opbouw buffer   €       5.000  

      

Totaal € 36.000  Totaal €  36.000  

*Subsidieaanvragen lopen maar zijn uit voorzichtigheid beperkt begroot 
 

Netto resultaat € 0,00 

 
De stichting heeft geen winstoogmerk. Wel wil de stichting een gezonde buffer opbouwen om nieuwe 

projecten voor het volgende jaar te kunnen uitvoeren. 

 

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 
 

De jaarstukken zijn voor het eerst in 2022 beschikbaar, aangezien de stichting in 2021 is opgericht en 

dit jaar start met het werven van gelden en activiteiten. De Raad van Toezicht beoordeelt en 
controleert de Jaarrekening van de Stichting. Na de goedkeuring wordt een financieel overzicht hiervan 

gepubliceerd op onze website, dit binnen zes maanden na afloop van het desbetreffende boekjaar. 
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7. ANBI aanvraag 2021 
 
De stichting Misbruikt!  heeft in februari 2021 de ANBI status per 28-1-2021 aangevraagd bij de 
Belastingdienst en hoopt hiervan binnen enkele weken een bevestiging te ontvangen. 

 

 

Bij de oprichting van de Stichting Misbruik!  zijn met de ANBI voorwaarden rekening gehouden die in de 
statuten dienen te worden opgenomen en ook aan de andere voorwaarden die van toepassing zijn 
wordt voldaan.  

De voorwaarden voor het verkrijgen van de ANBI status zijn: 

− De stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis. 

− De stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk. 

− De stichting en de mensen die rechtstreeks bij de stichting betrokken zijn, voldoen aan de 
integriteitseisen. 

− De bestuurders of beleidsbepalers van de stichting mogen niet over het vermogen van de stichting 
beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen. 

− De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de 
instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven. 

− De beloning voor de leden van de Raad van Toezicht is beperkt tot een onkostenvergoeding of 
minimale vacatiegelden. 

− De stichting heeft een actueel beleidsplan. 

− De stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. 

− Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk 
doel. 

− De stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen. 
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