
 

 
 
 
 
Jaarverslag 2021 SDOI 
 
In het jaar 2021 werd hard gewerkt om de SDOI en de eerste dienst van de SDOI – de "Regeling voor Kwestie en Klachten bij Ouderinitiatieven" 
van de grond te krijgen. 
 
De verrichte activiteiten waren: 

- kandidaten zoeken voor het oprichtingsbestuur; 
- in samenwerking met de notaris het opstellen van de statuten en oprichten van de SDOI; 
- opstellen van het Reglement voor kwesties en klachten bij ouderinitiatieven; 
- opstellen van een profiel bestuursleden SDOI; 
- opstellen van een profiel klachtenfunctionarissen;  
- werven van bestuursleden SDOI; 
- werven van klachtenfunctionarissen;  
- onderzoeken en regelen van geschikte trainingen voor klachtenfunctionarissen; 
- website maken en vullen met informatie; 
- aanvragen van donaties/fondsen om een start te kunnen maken als stichting en commissie voor kwesties en klachten bij 

ouderinitiatieven; 
- contact onderhouden met LVOI en ouderinitiatieven; 
- informatie verstrekken aan ouderinitiatieven. 

 
Het oprichtingsbestuur bestaat uit vier bestuursleden. Deze hebben we in 2021 nog niet kunnen vervangen door een definitief bestuur. 
Voor de commissie van bemiddelaars zijn 5 bemiddelaars en een coördinator gevonden. 
De LVOI leende een bedrag aan de SDOI om de aanloopkosten te kunnen betalen. 
 
Eind 2021 was alles zo ver op orde dat vanaf januari 2022 de Regeling voor Kwesties en Klachten kon starten. 



Jaarrekening SDOI 2021     

      

  

begroting            2021 

    

werkelijk           2021 

  

        

           

Beginsaldo 01-01-2021   € 0,00     € 0,00  

           

           

Inkomsten          

           

lening LVOI € 0,00     € 5.000,00    

           

Totaal inkomsten   € 0,00     € 5.000,00  

           

           

Uitgaven          

           

Notaris Almere, passeren oprichtingsakte € 375,00     € 372,95    

Inschrijving KvK € 50,00     € 51,30    

Uittreksel KvK € 0,00     € 2,35    

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering  € 700,00         

           

Totaal uitgaven   -€ 1.125,00     -€ 426,60  

           

           

Eindsaldo 31-12-2021   -€ 1.125,00     € 4.573,40  

            

 
 
 



Balans stichting SDOI per 31 december 2021  

     

Activa   Passiva 

         

financiële vaste activa € 0,00   eigen vermogen -€ 426,60  

         

materiële vaste activa € 0,00   langlopende schulden € 5.000,00  

         

vorderingen € 0,00   voorzieningen € 0,00  

         

liquide middelen    kortlopende schulden € 0,00  

NL 76 INGB 0674 8141 69 € 4.573,40       

         

         

  € 4.573,40      € 4.573,40  

     

     

Langlopende schulden betreft een lening van de LVOI met een looptijd van 2 jaar  
 



 




