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1 Algemene informatie
Statutaire naam: Stichting Strijd Tegen Misbruik
Doelstellingen: Het stimuleren, coördineren, verbinden, uitvoeren en doen
uitvoeren van activiteiten voor slachtoffers van seksueel misbruik.
Activiteiten
 Het plaatsen van nieuwsartikelen over misbruikzaken in Nederland op onze

sociale media kanalen.
 Het ondersteunen van slachtoffers en hun familieleden
 Het opsporen van verboden afbeeldingen op het internet en of verheerlijking van
kindermisbruik.
Websites
Wij hebben als stichting nu twee websites:
 https://strijdtegenmisbruik.nl/
 https://kampfgegenmissbrauch.de/
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2 Activiteiten in 2021
Websites
De Nederlandse en Duitse website zijn beide klaar, daarmee hebben wij onze
doelstelling behaald.
Pedohandboek Duitsland
Het pedohandboek is in Duitsland verboden, daarmee is Duitsland veel sneller
dan Nederland. Het pedohandboek in Nederland is vooralsnog niet verboden en
hopen dat dit begin 2022 wel het geval is.
Oud-leden van de verboden vereniging Martijn
Wij hebben als stichting diverse aangiftes gedaan tegen de oud-leden van
Vereniging Martijn, het OM heeft deze aandachtig bekeken en heeft besloten om
over te gaan tot vervolging. In januari 2022 moeten Marthijn U, Norbert J, Nelson
M naar de rechtszitting te Rotterdam komen.
Tevens hebben wij meerdere keren aangifte gedaan tegen Nelson M, wegens
smaad/laster en bedreiging.
Rapnummer
M.I.K.I & DEOZ zijn een bekend Duits rap duo en hebben een rapnummer en
videoclip gemaakt voor de stichting “Wacht auf”
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3 Toekomstige doelen
Vertaling van de websites
Dit jaar zijn wij er niet aan toegekomen om de website te vertalen naar het Engels,
wij hopen begin 2022 daarmee te starten.

Verbod pedohandboek in Europa
Wij hebben in 2020 de weg geopend richting het Europees parlement te Brussel,
om het pedohandboek in heel Europa strafbaar te maken. Wij hopen dat in 20222023 het pedohandboek in heel Europa strafbaar is en dat er strengere regels
komen voor het seksueel misbruiken van kinderen.

Financiën
De websites worden goed bezocht en dat merken wij ook aan de inkomsten,
hierdoor heeft de stichting een redelijk stabiele inkomstenbron waaruit de kosten
kunnen worden betaald. In het eerste kwartaal 2022 zal het bestuur de begroting
en de toekomstvisie 2022/2023 bespreken.

Nieuw bestuur
Vanwege nieuwe regels voor stichtingen en verenigingen moeten wij naar de
notaris om een nieuwe notariële akte op te laten maken. Dit is een mooie
gelegenheid om direct in 2022 een nieuw bestuur te benoemen.
Het eerste kwartaal 2022 zal het nieuwe bestuur zich voorstellen.
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4 Jaarcijfers 2021
Balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)
31-12-2021
€

31-12-2021
€

€

ACTIVA

PASSIVA

VASTE ACTIVA

RESERVES EN FONDSEN

Inventaris

Algemene reserves

Kantoorinventaris

1.623

Bestemmingsreserves

€

11.337
0
11.337

Liquide middelen
Bank

TOTAAL
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9.714

11.337
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11.337
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Staat van baten en lasten

Baten
Donaties
Donaties PayPal
Dinogiften
Rabobank Clubkas

€
€
€
€

11.080,27
1.245,00
257,19
125,47

Totaal baten

€

12.707,93

ICT kosten
Bankkosten
Promotiekosten
Reiskosten
Relatiegeschenk
Kantoorkosten
Overige kosten
Afschrijving

€
€
€
€
€
€
€
€

612,52
119,68
1.040,81
1.235,40
81,16
121,40
102,49
437,00

Totaal

€

3.715,58

Saldo

€

8.992,35

Lasten
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