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Voorwoord van het bestuur 
 
 
Digiprevent is gestart in april 2019. Het streven van onze stichting is dat ieder kind goed 
geïnformeerd wordt over de gevaren en gevolgen van verslavende middelen. Goede 
informatie is belangrijk voor kinderen om zichzelf te kunnen beschermen tegen de 
verleiding hiervan. Vaak zijn ouders niet goed op de hoogte over deze gevaren en de 
gevolgen van verslavende middelen. Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de 
volwassenen bijvoorbeeld nooit een hersenscan heeft gezien van de onherstelbare schade 
door alcoholgebruik of bekend is met het feit dat alcohol op nummer vier staat op de lijst 
(opgesteld door het RIVM) van meest gevaarlijke drugs. Een groot deel van de ouders in 
Nederland is tolerant als het gaat om alcoholgebruik van jonge kinderen. Goede informatie 
over alcoholgebruik via leerkrachten is dus belangrijk om kinderen zich bewust te laten 
worden van de gevaren en dat het niet normaal is dat zij alcohol drinken.  
 
Het is daarom van groot belang om leerkrachten van scholen te inspireren, motiveren, en 
bewust te maken van de noodzaak van goede voorlichting. Om leerkrachten te bereiken zijn 
we samenwerkingen aangegaan met verschillende uitgeverijen van digitale leermiddelen en 
een digitaal portal voor leerkrachten. Deze organisaties hebben onze online lessen in hun 
pakket geïntegreerd. Daarnaast hebben we in de afgelopen jaren presentaties verzorgd op 
scholen, waarmee we meer dan 30.000 kinderen hebben bereikt. Op deze manier kunnen we 
het lesmateriaal blijven verbeteren en het steeds leuker en leerzamer te maken.  
 
Als volgende stap gaan we steeds meer leerkrachten vragen onze online leermiddelen ook 
daadwerkelijk in te zetten om leerlingen goed voor te lichten over de gevaren en gevolgen 
van verslavende middelen en het voorkomen van verslaving. Voor deze opgave hebben we 
geld nodig. Nieuw, leuker en steeds leerzamer inspiratiemateriaal ontwikkelen is kostbaar.  
 
Aangezien een groot deel van de ouders in Nederland tolerant is als het gaat om 
alcoholgebruik van kinderen en acht op de tien Nederlanders regelmatig alcohol drinkt, 
waarbij met name hoogopgeleiden wat vaker (diep) in het glaasje kijken. Kinderen zouden 
kunnen gaan denken dat alcohol drinken en tolerant zijn normaal is. Met betrekking tot 
alcohol is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat alcoholgebruik van kinderen het gevaar 
van latere verslaving bevordert. Wij hadden voor de pandemie besloten om ook presentaties 
te verzorgen voor volwassenen. Iedere volwassene die tot dit inzicht komt na een gehouden 
presentatie is een volwassene die een goed voorbeeld zal zijn voor kinderen en niet meer 
tolerant is als het gaat om alcoholgebruik bij kinderen. Spreken voor groepen is echter 
onmogelijk geweest in 2020.We zijn intussen wel bezig met de ontwikkeling van online-
coaching voor volwassenen.  
 
Deze online-coaching kunnen wij ook aanbieden aan organisaties en ondernemingen. De 
totale kosten veroorzaakt door alcoholmisbruik waren in 2013 ruim 8 miljard euro! 
Alcoholconsumptie vormt een grote zorg voor de volksgezondheid en de daaruit 
voortvloeiende kosten voor organisaties en ondernemingen zijn aanzienlijk. Alcoholgebruik 
bespreekbaar maken stuit vaak op weerstand en wordt beschouwd als betutteling. Daarom 
kiezen steeds meer organisaties ervoor ervaringsdeskundigen in te schakelen om het 
bewustzijn te creëren bij medewerkers dat alcohol verslavend is en schade aanricht.  
De inkomsten die wij uit de online-coaching voor volwassenen genereren worden ingezet om 
inspiratiemateriaal te ontwikkelen voor leerkrachten, zodat steeds meer leerkrachten gebruik 
gaan maken van de online lessen voor leerlingen. Wij kijken terug op een productief jaar 
ondanks de pandemie en hebben er zin in om dit in het komende jaar een vervolg te geven. 
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1.  Verslag van het bestuur 
 
 
Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan een online-coaching voor volwassenen. Dit 
hebben we kunnen realiseren door een opleiding te volgen, hoe deze online-coaching te 
creëren en hoe dit aanbod succesvol in de markt te zetten.  
 
De online kant-en-klare lessen voor leerkrachten om in te zetten voor leerlingen zijn 
makkelijk toegankelijk via verschillende aanbieders van digitale leermiddelen en een digitaal 
portal voor leerkrachten. Zie onderstaande activiteiten. Via deze digitale uitgeverijen en 
portal hebben we toegang tot een brede groep leerkrachten. Leerkrachten worden bewust 
gemaakt van het belang van voorlichting over verslavende middelen voor leerlingen en de 
effecten hiervan. Onze online kant-en-klare lessen, inspiratiemateriaal en het aanbod om 
presentaties te komen houden in de klas, moeten leerkrachten motiveren tijd in te ruimen in 
de lessen voor dit belangrijke onderwerp.  
 
Om deze reden hebben wij in het afgelopen jaar online-coaching ontwikkeld voor 
volwassenen om op deze manier extra inkomsten te genereren, zodat we dit kunnen 
realiseren. Hiermee willen wij onze online lessen zichtbaarder te maken en het effect van de 
lessen vergroten. 
 

1.2  Activiteiten 
 
Niet gesubsidieerde activiteiten 2020: 
 

1. Basisonderwijs.online heeft de online lessen van Digiprevent geïntegreerd. Dit is 
een leermiddelen-portal waar leerkrachten van het primair onderwijs lesmateriaal 
vinden, dat gratis (actueel) toegankelijk is gepositioneerd. De educatieve content op 
dit leermiddelen-portal is methodeonafhankelijk en aanvullend te gebruiken, gratis 
en zonder inlog te benaderen, eenvoudig in de les te integreren, gestructureerd 
opgebouwd en voorzien van duidelijke handleidingen.  

2. Prowise heeft de online lessen van Digiprevent geïntegreerd. Prowise maakt digitaal 
onderwijs voor iedereen toegankelijk en presenteert innovatieve leeroplossingen om 
leren en samenwerken eenvoudiger, effectiever en leuker te maken.  

3. Cloudwise heeft de online lessen van Digiprevent opgenomen. Cloudwise helpt 
scholen met moderne ICT-oplossingen en maakt onderwijs aantrekkelijker, 
persoonlijker en vernieuwend.  

4. Gynzy heeft de online lessen van Digiprevent in haar pakket opgenomen. Gynzy 
ontwikkelt digitale leermiddelen voor het basisonderwijs.  

5. Kwaliteit van het lesmateriaal is verbeterd door de toevoeging van illustraties.  
6. 25 Presentaties zijn verzorgd/gepland voor leerlingen van groep 7/8 voor het 

schooljaar 2020/2021.  
 
 
Gesubsidieerde activiteiten 2020 

1. Geen  
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2.  Toekomst 
 
In 2021 zullen wij de online-coaching voor volwassen afronden en onder de aandacht 
brengen bij volwassenen door hen te laten inzien dat alcoholgebruik de kwaliteit van leven 
en de levensduur vermindert en hen te motiveren de online-coaching te volgen. Inkomsten 
zijn noodzakelijk aangezien op scholen over het algemeen weinig geld beschikbaar is voor 
extra lesmateriaal, terwijl het bedenken, ontwikkelen en laten maken van lessen wel geld 
kost. Om dit te bekostigen zijn wij drukdoende met de ontwikkeling van online-coaching 
voor volwassenen. Daarnaast hebben wij gemerkt dat steeds meer bedrijven en organisaties 
geïnteresseerd zijn ervaringsdeskundigen als sprekers uit te nodigen. Dit is echter door de 
pandemie zo goed als onmogelijk geworden. Met het aanbod van online-
ervaringsdeskundigen zien wij een mogelijkheid middelen te genereren die nodig zijn om  
inspiratiemateriaal te ontwikkelen voor leerkrachten.  
 

2.2  Activiteiten 
 

1. Online-coaching voor organisaties en bedrijven.  
2. Inspiratiemateriaal bedenken, ontwikkelen en laten maken voor leerkrachten. 
3. Het ontwikkelde inspiratiemateriaal via de verschillende aanbieders van digitale 

leermiddelen en door nieuwsbrieven te verspreiden onder leerkrachten.  
4. Adverteren op een digitaal leermiddelenportaal dat de online lessen al heeft 

geïntegreerd. Bijvoorbeeld via een bannercampagne, educatieve digitale 
nieuwsbrieven, fysieke mailing of een combinatie daarvan.  

5. Adverteren op verschillende websites die veelvuldig bezocht worden door 
leerkrachten van groep 7/8.  

6. Inzet van sociaal media.  
 
 
Voor bovenstaande werkzaamheden zijn vrijwilligers beschikbaar als illustrator, 
digitale designer, ervaringsdeskundige spreker, schrijvers, programmeur en 
leerkrachten van scholen.   
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3.  Organisatie 
 
Digiprevent 
Lijster 88 
1628 AN Hoorn 
 
E-mail: info@digiprevent.nl 
www.digiprevent.nl  
 
KvK-nummer: 74588419 
RSIN: 859958887 
 
 
Stichting Digiprevent heeft sinds mei 2019 de ANBI-status. 
Ambassadeur: Hersenonderzoek professor Dick Swaab 
 

3.1  Bestuur 
 
Voorzitter:   Geoffrey Reemer 
Secretaris:   Astrid Boonstoppel 
Penningmeester:  Nicolette Kroon  
 
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het 
bestuur heeft een onafhankelijke externe voorzitter.  
 

3.2  Vrijwilligers: 
 
Grafisch designers  
Illustrator 
Programmeur  
Gastspreker 
 
Digitale leermiddelen portal 
Digitale leermiddelen uitgeverijen 
Professor Dick Swaab  
Scholen en leerkrachten 
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4.1 jaarrekening 
2020      
      
   2020    

Inkomsten     
Inkomsten uit eigen fondsenwerving    € 850  
Inkomsten gezamenlijke acties    €          
Inkomsten acties van derden    €           
Inkomsten uit subsidies    €   

    €   
Overige inkomsten    €   

Totale inkomsten     € 850       

      
      
Bestedingen      
Kosten werving baten    €   
Kosten beheer en administratie    €   
Besteed aan doelstelling    €   
Toevoeging aan reserves    €   
Onttrekking aan reserves    €               -     

Totale kosten/bestedingen     €   

      
Activa      
Immateriële vaste activa    €   
Materiele vaste activa    €   

Vorderingen en overlopende activa    €   
Liquide middelen    €   

Totale activa     €   

      
Passiva      
Reserves en fondsen    €   
Langlopende schulden    €   

Kortlopende schulden    €   

Totale passiva     €   
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5.  Begroting  
 
 
  Inkomsten 2021 

Online-coaching voor: 
Volwassenen 
Bedrijven  
Ondernemingen 

 €10.000,- 

  Kosten 2021 

Bankkosten 
Administratieve, onderzoek, 
ontwikkeling, reis en 
telefoon kosten 
Marketing 
Onvoorzien uitgave 

 €200,- 
€400,- 
€600,- 
 
€5.724,- 
€200,- 

  
                          Inkomsten 
                          Uitgave 
                                                       
 

 
€10.000,- 
€7124,- 

                            Resultaat €2.876,- 

 


