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In dit verslag komen een aantal afkortingen en 
niet-algemeen gangbare begrippen voor; hieronder is 
daarvan de betekenis weergegeven:

Demosthenes,  Nederlandse stottervereniging Demosthenes.
FBPN Ondersteuningsbureau voor patiëntenorganisaties,   
 belangenverenigingen en welzijnsorganisaties.
ISA (International stuttering association), wereldwijde 
 organisatie van stotterverenigingen;
StotterFonds,  samenwerkingsverband van NvsT en Demosthenes;
NVST (Nederlandse vereniging voor stottertherapie),  
 Nederlandse beroepsvereniging voor stottertherapeuten;
Ieder(IN) koepelorganisatie voor mensen met lichamelijke  
 handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte.
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Inleiding
In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de 
activiteiten die de Nederlandse stottervereniging 
Demosthenes in 2021 heeft uitgevoerd.

In 2021 zijn er activiteiten georganiseerd met als  
doel lotgenotencontact en belangenbehartiging van 
mensen die stotteren. Helaas konden veel activiteiten 
door de Coronamaatregelen alleen digitaal plaats-
vinden. De vrijwilligers die voor of achter de schermen 
aan het succes van deze activiteiten hun steentje 
hebben bijdragen, zijn wij hiervoor zeer erkentelijk. 
Zonder hun steun en inzet waren deze activiteiten 
niet mogelijk geweest.

Terwijl u dit leest, is het verenigingsjaar 2022 al in 
volle gang: het 2e Ouderstottercafé heeft plaats-
gevonden, de vernieuwde website staat online,  
er wordt gezocht naar nieuwe bestuursleden en  
de eerste bijeenkomst van de werkgroep ‘stotter-
therapeuten-Psychologen’ is gepland. We volgen 
met belangstelling de wetenschappelijke onder-
zoeken die lopen o.a. van else eising en Marscha  
van engelen en ondersteunen deze initiatieven waar 
wenselijk en mogelijk. We hopen op een mooi 
verenigingsjaar waarin we samen met leden, 
vrijwilligers en samenwerkingspartners onze doelen 
verder kunnen uitwerken!

Nijkerk, maart 2022 

Bestuur Nederlandse stottervereniging Demosthenes

1
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Algemene 
informatie2
Zowel in de doelstelling als in de structuur 
van de organisatie hebben zich in de  
loop van 2021 geen fundamentele ver-
anderingen voorgedaan.

Doelstellingen
De doelstellingen van Demosthenes, zoals deze in de 
statuten zijn vastgelegd, luiden als volgt:

‘Het behartigen van de individuele en collectieve 
belangen van stotteraars, ouders van stotterende 
kinderen en andere groeperingen die lid kunnen 
zijn van de vereniging in Nederland en voor zover 
mogelijk daarbuiten, voor zover deze belangen 
verband houden met stotteren, en het bevorderen 
van een zo gunstig mogelijke situatie met betrek-
king tot de spraakhandicap stotteren, in het 
bijzonder in Nederland.’

De vereniging probeert dit doel onder andere te be-
reiken door mensen die stotteren en hun omgeving 
te steunen in activiteiten die zijn gericht op het leren 
omgaan en/of oplossen van hun spraakmoeilijk-
heden, onder andere door het bieden van mogelijk-
heden tot onderlinge contacten, het organiseren  
van zelfhulpactiviteiten en het uitgeven van een 
nieuwsbrief: Update!. 

Met de Nederlandse vereniging voor stottertherapie 
(NvsT) werkt de stottervereniging Demosthenes 
samen in het stotterFonds. Het stotterFonds verzorgt 
onder andere de voorlichting over stotteren.  

2.1
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2.2

2.3

Demosthenes heeft met John Kagie, erwin ten 
Holder en Kevin Berntsen een vertegenwoordiging 
in het bestuur van het stotterFonds.

Bestuurssamenstelling
Op 5 juni 2021 heeft de jaarlijkse alv van  
Demosthenes plaatsgevonden en op 20 november 
vond er een extra alv plaats, waarin gerald goeree 
benoemd mocht worden als nieuwe Penning-
meester. Hiermee is bestuurssamenstelling van 
stottervereniging Demosthenes als volgt:

Bestuursfunctie Naam
(Interim-)voorzitter sybren Bouwsma
secretaris aline lievers
Penningmeester gerald goeree
Bestuurslid algemeen/
vice-voorzitter  rutger Wilhelm
Bestuurslid activiteiten sybren Bouwsma

Adviesraad
Demosthenes beschikt sinds begin 2018 over een 
adviesraad. Hierin hebben enkele voormalige 
bestuursleden plaatsgenomen. De adviesraad 
ondersteunt het bestuur als daar vraag naar is. 
De adviesraad bestaat momenteel uit John Kagie 
(voormalig voorzitter), Maartje Borghuis (voor-
malig vicevoorzitter) en richard Bourgondiën 
(voormalig bestuurslid internationaal).
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Financiën
In 2021 is weer subsidie ontvangen van het  
ministerie van volksgezondheid, Welzijn en sport. 
De subsidie wordt verleend voor activiteiten op 
de terreinen lotgenotencontact, voorlichting en 
belangenbehartiging. 
 
Bij grotere projecten is het van belang dat deze 
tijdig worden ingediend. Indien deze uiterlijk 
vóór september bij ons bekend zijn, kunnen deze 
worden voorgelegd aan het ministerie zodat een 
bijdrage vanuit Demosthenes in het daarop- 
volgende jaar kan worden gerealiseerd.

De financiële situatie van Demosthenes in 2021 is 
weergegeven in het financiële jaarverslag.
 
 
Ledenaantallen
In het onderstaande schema de ledenaantallen 
van de afgelopen jaren.  
 
Jaartal Ledenaantal
2018 289
2019 287
2020 285
2021 295

Het bestuur blijft ook in de toekomst werken  
aan nieuwe acties om de vereniging en haar  
activiteiten meer bekendheid te geven en zo  
mogelijk extra leden te werven.

2.4

2.5
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Lotgenoten-
contact3

Ontmoetingstochten
Op 31 juli was er een sportieve activiteit: suppen in de 
Utrechtse grachten. Hierbij waren 12 deelnemers.  
Op 11 december vond een Boulderactiviteit in  
Haarlem plaats. 10 deelnemers deden hieraan mee.

Jongerenactiviteit
De eerste jongerenactiviteit die sinds lange tijd  
weer georganiseerd werd, was suppen in Bussloo 
op 2 oktober. Deze activiteit was speciaal georgani-
seerd voor jongeren tussen 13 en 18 jaar. er namen  
vijf jongeren aan deel.

3.1

3.2
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Stottercafés
Het stottercafé heeft als doel mensen die  
stotteren en iedereen die op welke manier dan ook 
in contact komt met, of belangstelling heeft voor 
stotteren een plaats te bieden voor ontmoeting. 
voor een stottercafé wordt meestal vantevoren 
een thema bepaald of een spreker uitgenodigd.  
Het stotttercafé rotterdam is in 2021 vanwege de 
beperkingen door corona online verdergegaan. 
Dit online stottercafé trekt inmiddels bezoekers 
aan uit heel Nederland en heeft een actieve 
Whatsappgroep met meer dan 60 leden.  
In 2021 hebben in totaal 8 online stottercafé’s 
georganiseerd, met gemiddeld 15 bezoekers. 

In 2021 heeft op WsD (22 oktober 2022) het eerste 
Ouderstottercafé online plaats gehad. er waren 
drie deelnemers. Met het Ouderstottercafé bieden 
we ouders van kinderen met stotteren een plaats 
bieden om ervaringen en kennis te delen.

Op 29 september heeft er een live stottercafé in 
Utrecht plaatsgevonden, waarbij toen vijf mensen 
aanwezig waren. 

3.3
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3.4

3.5

Thema avonden
Op 1, 8 en 22 februari waren er online bijeen- 
komsten verzorgd door esther Kaastra over het 
thema HsP en stotteren. er namen 39 mensen aan 
deel. Deze activiteit is georganiseerd in samen-
werking met de stichting support stotteren. 

Op 22 april was er een online bijeenkomst verzorgd 
door Joke van erp over Tai Chi Tao en stotteren.  
er waren 20 deelnemers.

Internationale uitwisseling
van 17-20 december heeft er een internationaal 
weekend plaatsgevonden in vierhouten dat 
georganiseerd is door de internationale stotter-
verenging stamily met medewerking van 
Demosthenes. er waren 15 mensen aanwezig, 
waaronder acht leden van Demosthenes.  
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Verenigingsweekend
Het verenigingsweekend heeft plaatsgevonden 
van 8-10 oktober in Den Haag. We hebben  
met elkaar gedicht, een museum bezocht in 
scheveningen en we hebben op zondagochtend 
een sportieve activiteit op het strand gedaan.  
er waren 15 deelnemers voor het hele weekend, en 
vier daggasten op de zaterdag.

Wereldstotterdag
Op Wereldstotterdag, 22 oktober, organiseerde 
Demosthenes het eerste online Ouderstottercafé. 
Het thema van WsD in Nederland was: ‘Ouders 
van kinderen die stotteren’. Het werd een mooie 
uitwisseling met drie deelnemers; weliswaar  
een klein aantal maar volgens de deelnemers 
zeker voor herhaling vatbaar. Dr. Marie-Christine 
Franken (klinisch linguïst, logopedist-stottert-
herapeut erasmusMC) was aanwezig om vragen 
van ouders te beantwoorden.

3.7

3.6
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Speaking Circles
spreken in het openbaar met meer zelfvertrouwen 
door stef de Beurs. Op 13 november vond  
deze activiteit fysiek in Utrecht plaats. er waren  
10 deelnemers.

Maatjesproject
verschillende mensen zijn vanwege hun stotteren 
eenzaam, hebben nauwelijks sociale contacten, 
komen weinig buiten de deur en dat alleen 
vanwege het feit dat ze zich schamen voor hun 
stotteren of nauwelijks uit hun woorden komen.
In oktober kregen we als vereniging de vraag  
van iemand die geen sociaal netwerk heeft en 
problemen heeft om contact op te nemen met 
instanties die hem verder kunnen helpen en hij 
vroeg of we hier als stottervereniging iets in  
kunnen betekenen. Het vermoeden is dat er meer 
mensen zijn die vanwege hun stotteren in een 
vergelijkbare situatie zitten. We willen daarom als 
vereniging een maatjesproject opzetten waarbij 
mensen die stotteren elkaar helpen en ervaringen 
kunnen delen en elkaar online of indien mogelijk  
live op regelmatige basis opzoeken. Het kan echt 
een meerwaarde hebben als iemand vanuit 
eigen ervaring goed begrijpt wat stotteren is en 
welke invloed dat op je leven kan hebben. en het 
kan voor jezelf heel waardevol zijn om vanuit  
je eigen ervaring ook anderen verder te  
kunnen helpen.

3.8

3.9
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Functioneel 
beheer  
websites

Website: www.demosthenes.nl
De website is gedurende het afgelopen jaar regel-
matig geactualiseerd. Het actueel houden betreft het 
plaatsen van foto’s van activiteiten, links naar andere 
websites en aankondigingen van activiteiten. In 2021 
zijn de eerste stappen gezet in het vernieuwen van  
de website zodat het gebruikersvriendelijker wordt  
en toegankelijker.

Website: www.stotteren.nl
De website www.stotteren.nl is een initiatief van het 
stotterFonds. Door middel van informatie voor doel- 
groepen (jonge en volwassen stotteraars, ouders 
van stotterende kinderen, artsen, therapeuten, leer-
krachten en schooladviesdiensten, studenten, werk-
gevers en collega’s, media) wordt geprobeerd om 
een zo volledig mogelijk beeld van stotteren te geven. 
via de beschikbare informatie op de website worden 
algemene vragen beantwoord. Zodoende is er meer 
ruimte en tijd voor het beantwoorden van specifieke 
informatievragen.

Behalve informatie voor de diverse doelgroepen volgt 
de site stotteren.nl de actualiteit door in de rubriek 
‘Nieuws’ op de homepage nieuwsfeiten over stotteren, 
artikelen in de media, programma’s op radio en 
televisie, als ook nieuws uit het buitenland te plaatsen.

4.1

4.2

4



15

Voorlichting5
Nieuwsbrief ‘Update!’
Om de leden te infomeren over de activiteiten  
binnen de vereniging wordt met regelmaat de 
nieuwsbrief ‘Update!’ verspreid.

StotterFonds
Bij het stotterFonds kunnen personen die stotteren, 
ouders van kinderen die stotteren,  andere mensen 
die met stotteren te maken hebben en geïnteres-
seerden op verschillende wijze informatie opvragen 
op het gebied van stotteren en stottertherapieën.  
De werkzaamheden zijn ondergebracht bij FBPN – 
Ondersteuningsbureau voor patiëntenorganisaties, 
belangenverenigingen en welzijnsorganisaties in 
Nijkerk, waar nu zo’n twintig patiëntenorganisaties 
hun administratieve werkzaamheden gezamenlijk 
uitvoeren.

Het stotterFonds is tijdens kantooruren telefonisch 
bereikbaar en buiten kantooruren per antwoord- 
apparaat. Contact per e-mail is uiteraard altijd  
mogelijk. veel informatie is te vinden op de website 
www.stotteren.nl die door een webredactie wordt 
voorzien van actuele informatie. Het stotterFonds 
tracht haar doel (zie hoofdstuk 6) te bereiken door 
het stimuleren van goede voorlichting en informatie-
verstrekking over allerlei aspecten van stotteren,  
zoals preventie, diagnostiek, evaluatie van therapieën, 

5.1

5.2
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verruimen van de kennis en de vermindering van 
de stotterproblematiek.

In 2021 werden 39 vragen beantwoord door de 
medewerkers van het stotterFonds. De meeste 
antwoorden hadden een louter informerend 
karakter en sommige waren adviserend van aard. 
Complexe vragen die een genuanceerd advies 
vereisen worden doorgaans beantwoord door de 
eigen achterwacht van deskundigen. allerlei 
vragen kwamen per telefoon of e-mail binnen.  
De meeste vragen worden per e-mail gesteld. 
logopedisten, stottertherapeuten, ouders en 
leerkrachten bestellen het benodigde informatie-
materiaal via de webwinkel op www.stotteren.nl.



17

Belangen- 
behartiging6

StotterFonds
Het stotterFonds is een samenwerkingsverband van 
de Nederlandse stottervereniging Demosthenes en 
de Nederlandse vereniging voor stottertherapie en 
heeft als doel de kennis over stotteren te verruimen 
en de stotterproblematiek in het algemeen te 
verminderen. als taakstelling is de voorlichting en  
de fondsenwerving belegd bij het stotterFonds.  
Dit stotterFonds wordt bestuurd door een stichtings-
bestuur, waarvoor de kandidaten worden voorge-
dragen door de NvsT en Demosthenes. volgens de 
statuten van het stotterFonds wordt minstens de 
helft plus één van de bestuursleden voorgedragen 
door Demosthenes. In 2021 hadden John Kagie, erwin 
ten Holder en Kevin Berntsen namens Demosthenes 
zitting in het bestuur.

ISA
Demosthenes is lid van de International stuttering 
association (Isa), dit is de koepelorganisatie van alle 
stotterverenigingen in de wereld, en is ook de moe-
derorganisatie van het Wereldstottercongres. In 2021 
was sybren Bouwsma tevens bestuurslid bij de Isa. 

Ieder(in)
In 2014 fuseerde de Cg-raad (Chronisch gehan-
dicapten raad) met het Platform vg tot de nieuwe 
koepelorganisatie Ieder(in). Ieder(in) streeft naar 
een samenleving waarbij iedereen tot zijn recht 
komt. Zij behartigen de belangen van o.a. mensen 

6.1

6.2

6.3



met een lichamelijke handicap. Demosthenes 
is lid van Ieder(IN) en een van de bestuursleden 
woont de alv’s van Ieder(in) bij. 

Patiëntenversie Herziene Richtlijn  
Stotteren
vanuit Demosthenes hebben twee leden, deel-
genomen aan de werkgroep Herziening richtlijn 
stotteren 2020. Op verzoek van Demosthenes is 
er door Joeri van Ormond en Marlies Tonnis een 
‘Patiëntenversie’ van deze richtlijn geschreven: 
een overzichtelijk en toegankelijk document  
wat door mensen die stotteren en ouders van  
kinderen die stotteren geraadpleegd kan worden 
en waarin zij begrijpelijke informatie kunnen 
vinden over stotteren en over de behandeling 
van stotteren ondersteund met een stroom-
schema en met voorbeelden. Zo weten mensen 
die stotteren en ouders van kinderen die stotteren 
bijvoorbeeld hoe een behandeltraject zou kunnen 
verlopen en kunnen ze meer gerichte vragen  
stellen aan de therapeut en meedenken en mee-
beslissen. De patiëntenversie is beschikbaar via 
de website van Demosthenes en de websites  
van de samenwerkingspartners: het stotterFonds 
en de NvsT.

6.4
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