
Stichting Stop Pesten Nu
Het aantal mensen dat wordt gepest in Nederland laten afnemen door kennis en
inzichten over het aanpakken van pesten en online pesten

CBF-Erkenningspaspoort

Dit willen we oplossen
Het aantal mensen dat wordt gepest in Nederland laten afnemen
door kennis en inzichten over het aanpakken van pesten en online
pesten (cyberpesten) te verspreiden zodat bewustwording wordt
gecreëerd. En het aantal mensen dat opstaat tegen pesten en ingrijpt
vergroten.

Dit is waar we trots op zijn
Onze website is door de Koninklijke Bibliotheek (KB) opgenomen als
Digitaal Wereld Erfgoed bij UNESCO en de Landelijke media ziet als
hèt kennis- en informatiecentrum in Nederland over pesten en online
pesten. Wij werken veel samen met redacties en BN'ers.

Erkenningspaspoort van het jaar  2019

Dit willen we bereiken
Bewustwording over pestgedrag
draagt bij aan effectieve afname van
pesten. Door kennis over pestgedrag
te verspreiden binnen organisaties,
scholen en sportclubs waarin mensen
worden of zijn gepest, wordt de
urgentie om het te bestrijden
inzichtelijk.

Dit gaven we uit in 2019

€ 21.324

Maatschappelijk doel 54%

Beheer en
administratie

42%

Werving 3%

Zo bereiken we ons doel
- Kennis- en informatievoorziening:
dagelijks met nieuwe tweets,
websiteposts per doelgroep, post op
Instagram, Twitter, LInkedIn en
YouTube
- Landelijke Dag tegen Pesten:
jaarlijks online Nederland in beweging
slingeren om stil te staan bij pesten
en de gevolgen op 19 april
- Per doelgroep: scholen, sport, werk,
bejaarden, artikelen met kennis delen
ter implementatie in de eigen
organisaties

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

€ 11.593

Voorlichting en
bewustwording

100%



De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2019

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomstenDit waren onze inkomsten
in 2019in 2019

€ 14.865

Verkopen en
overig

81%

Particulieren 19%

Dit waren onze reserves enDit waren onze reserves en
fondsen in 2019fondsen in 2019

€ 15.040

Overige
reserves

100%

Medewerkers 0

Vrijwilligers 10

Sector Welzijn

Doelgroepen Alleenstaande ouders, Gemeenschappen, LHTB,
Kinderen, Ouderen, Jongeren, Vrouwen en
meisjes, Algemeen publiek, Gelovigen en
Studenten

Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doel

https://www.cbf.nl/uploads/paspoort/jaarrekening-2019-stop-pesten-nu-id-187061.a553eb.pdf
http://www.stoppestennu.nl
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