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Voorwoord van de voorzitter
Op 1 juni 2018 werd Stichting T.I.M. Tegen Internet Misstanden opgericht, iets meer dan een jaar na het
overlijden van onze zoon Tim. Anita, Anna en ik zijn hier nog steeds erg trots op ook al was de aanleiding
hiervoor verschrikkelijk en voor ons nog steeds niet te bevatten.
Samen met een groep fantastische vrijwilligers hebben we de eerste mooie stappen kunnen zetten met onze
nieuwe stichting. Hartverwarmend waren ook de donaties die we hebben gekregen waardoor we nu onze
eerste ideeën aan het uitvoeren zijn.
In dit eerste jaarverslag willen we kort stilstaan bij de activiteiten die we in 2018 hebben ondernomen, alsook
een toelichting geven op onze belangrijkste plannen voor 2019.
Bij deze wil ik, ook uit naam van Anita en Anna, nog hartelijk danken voor ieders steun op welk vlak dan ook.
Laten we met z’n allen ervoor blijven streven dat er geen nieuwe slachtoffers meer vallen als gevolg van
gevaarlijke online challenges.
Geert Reynders
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1.

Verslag van het bestuur

2018 was voor ons het jaar van de eerste verkenningen en de opstart van onze stichting. De focus lag hierbij op
het informeren en waarschuwen van met name ouders en opvoeders. In 2019 willen we ons meer en meer
gaan richten op de jongeren zelf. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste activiteiten van 2018 en ook
van onze plannen voor 2019.

1.1

Activiteiten 2018

Na het overlijden van Tim op 6 mei 2017 hebben we in juni 2017 al een eerste keer de media opgezocht om
ons verhaal naar buiten te brengen, een eerste waarschuwing uit te brengen en een oproep te doen voor
vrijwilligers van de beoogde denktank.
Begin 2018 zijn we de eerste keer met de denktank samengekomen en kregen de eerste plannen vorm.
Intussen zijn er al zo’n 4 bijeenkomsten geweest met tussendoor meer ad hoc besprekingen in kleinere
groepjes. Vanaf 1 juni 2018 is de stichting officieel opgericht. Via een crowdfunding actie en daarna meer
structurele fondswerving (via Merian van Buren) hebben we een startkapitaal kunnen verzamelen om de eerste
acties te financieren.
De belangrijkste zichtbare actie van 2018 was de ontwikkeling van onze website: www.internetchallenges.nl.
Deze is begin november 2018 live gegaan en is met name gericht op ouders en professionals. Met onze
nieuwsbrief willen we mensen op de hoogte brengen over de laatste gevaarlijke challenges en de activiteiten
van de stichting.
Daarnaast is er contact geweest met tal van andere organisaties. Enerzijds om te begrijpen wat er reeds
beschikbaar is op het vlak van voorlichting en challenges, en anderzijds om te kijken of we ook meer structurele
acties in gang kunnen zetten.
De belangrijkste organisaties en instanties waarmee we contact hadden waren:
- Stichting Opvoeden.nl
- Ministerie van Onderwijs
- Mediawijzer
- Erasmus Medisch Centrum
- Association APEAS (vergelijkbare Franse organisatie)
- Veliginternetten.nl
- Europese Commissie – Better Internet for Kids EU
Op uitnodiging van de Europese Commissie hebben we op 20 november 2018 de kans gehad om ons verhaal
over de stichting te doen op een Safer Internet Forum (congres) in Brussel. Hierbij waren meer dan 300 mensen
aanwezig van de EU Safer Internet Centres, aangevuld met experts, Europarlementariërs en Mariya Gabriel zelf
(Europese Commissaris voor Digital Economy and Society).
Intussen merken we ook dat we door de media gecontacteerd worden indien er iets gebeurt op het vlak van
challenges. Er zijn verschillende artikelen verschenen in tijdschriften en we zijn ook te gast geweest bij
talkshow M en de BNN/VARA Mediawijsheidstest.

1.2

Plannen 2019

Voor 2019 staan de volgende activiteiten gepland. Zoals eerder aangegeven zullen we ons in 2019 meer gaan
richten op de jongeren zelf:
- Uitsturen van eerste nieuwsbrieven
- Vertaling van onze website in het Engels
- Informatiefilm ontwikkelen voor de website
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-

Onderzoek naar jongeren & challenges met Jong & Je Wil Wat
Onderzoek naar jongeren & challenges vanuit EMC Medische Studenten
Ontwikkelen van animatiefilm & real live action film
Uitwerking van de acties voorlichting jongeren
Verdere contacten met EU

Op onze website en via onze nieuwsbrieven willen we iedereen op de hoogte houden over bovenstaande
plannen en acties.

2.

Organisatie

Het bestuur van onze stichting bestaat ui de volgende personen:
- Geert Reynders – voorzitter
- Anita Reynders – secretaris en penningmeester

Intussen bestaat ons team uit onderstaande vrijwilligers:
Naam

Functie

Anita en Geert Reynders

Ouders van Tim, slachtoffer choking game. Oprichters/bestuurders van Stichting
T.I.M.

Anna Reynders

Beheer Social Media voor Stichting T.I.M.

Jacqueline Kleijer

Deskundige en therapeutisch hulpverlener; Bureau Jeugd en Media

Marjolein Oosterhof

Kinderarts Beatrixziekenhuis

Merian van Buren

Fondsenwerving

Tessy van de Linde

Studente Juridische Hogeschool den Bosch; scriptie mbt Choking Game en Youtube
geschreven

Henk Vegt

Ambulant Schoolbegeleider SWV Pasvorm

Wessel van Buren

Expert Website en Interactive Media Designer

Remie Schuurman; Caitlin
Thiewes

Medewerkers Shots on Target – specialisten communicatie

Marc Waltman;
Renate de Wit

Eigenaars Boegbeeld films – specialisten films en video

Het bestuur en de vrijwilligers zijn onbezoldigd.
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3.

Jaarrekening

Stichting T.I.M. Tegen Internet Misstanden
gevestigd te Arkel

Stichting T.I.M. Tegen Internet Misstanden
gevestigd te Arkel

Jaarverslag

Jaarverslag

Bespreking van de resultaten
(in euro's)

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kan het resultaat over 2018 als volgt in euro's en procenten
van de baten worden weergegeven:
2018
€

Baten
Baten -/- directe lasten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Som der exploitatielasten
Exploitatieresultaat
Resultaat

2018

In % van de
baten

€

In % van de
baten

15.411

100,0

15.411

100,0

15.411

100,0

15.411

100,0

1.054
344
49

6,8
2,2
0,3

1.054
344
49

6,8
2,2
0,3

1.447

9,3

1.447

9,3

13.964

90,7

13.964

90,7

13.964

90,7

13.964

90,7

Stichting T.I.M. Tegen Internet Misstanden
gevestigd te Arkel
Balans per 31 december 2018
ACTIEF
(in euro's)

Toelichting

31 december 2018

31 december 2018

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen

1

Geen accountantscontrole toegepast
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13.964

13.964

13.964

13.964
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