Jaarverslag 2020
Stichting Parentshouses Nederland
Sinds de Stichting Parentshouses op 1 december 2017 officieel is opgericht heeft zij
veel activiteiten ontplooid met het oog op het uitbreiden en faciliteren van de
bestaande Parentshouses en het tot stand komen van nieuwe Parentshouses elders
in Nederland. Dat geldt dus ook voor het verslagjaar 2020.
Het bestuur van de Stichting Parentshouses Nederland bestond sinds de oprichting
en dus ook in de verslagjaren 2018 en 2019 uit Mr. R(uud) Luchtenveld , voorzitter,
Ds. R(ob) Visser, vice-voorzitter, P(eter) Roggeveen, bestuurslid, P(aul) van der
Most, Penningmeester en R(obbert)-J(an) van Rooijen, bestuurslid. In 2020 is er
wijziging gekomen in de bestuurssamenstelling doordat per 1 mei 2020 Peter
Roggeveen is afgetreden en per 1 september 2020 Ninja Verreijt is toegetreden als
bestuurslid.
Uiteraard is ook de stichting Parentshouses Nederland belemmerd in activiteiten
door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Zo moest het bestuur tot 2
keer toe besluiten om de aanvankelijk voor 4 april 2020 en later voor september
2020 geplande expertmeeting voor nieuwe initiatiefnemers uit te stellen.
Tijdens zo’n expertmeeting zouden meerdere initiatiefnemers met het bestuur en met
elkaar in gesprek kunnen gaan om zodoende ervaringen uit te wisselen en een beter
beeld te krijgen van alle aspecten van het oprichten en vervolgens – zonder
winstoogmerk- exploiteren van een of enkele Parentshouses in een stad of regio.
Het bestuur van de Stichting Parentshouses Nederland heeft in 2020 vijf keer
vergaderd .
 Op 24 januari 2020 en 28 februari te Amersfoort
 een digitale vergadering op 29 april 2020, die voornamelijk in het teken
stond van het afscheid van Peter Roggeveen als bestuurslid;
 Op 18 september 2020(-op de locatie van een mogelijk nieuw Parentshouse te Vlijmen) op uitnodiging van het nieuw aangetreden bestuurslid Ninja
Verreijt
 op 27 november weer digitaal vanwege coronamaatregelen.
Naast de reguliere vergaderingen van het bestuur werden met delegaties van het
bestuur diverse activiteiten ondernomen, zoals:
Overleg met nieuwe initiatiefnemers, die zich via de website of anderszins, bijvoorbeeld naar aanleiding van publiciteit, richten tot de Stichting Parentshouses
Nederland met het verzoek om informatie te krijgen over het eventueel starten
van een nieuw Parentshouse in een gemeente.

Pe 1januari 2020 startte de samenwerking tussen de Stichting Parentshouses
Amsterdam en de De Regenbooggroep bij de exploitatie van de Parentshouses
in Amsterdam en de brede regio.
In 2020 werden in vier nieuwe gemeenten Parentshouses tot stand gebracht, te
weten
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Daarnaast zijn in het verslagjaar in de steden Amsterdam en Amersfoort waar al
Parentshouses waren nieuwe lokaties met extra units in gebruik genomen;
.
Behalve de gemeenten waarin een Parentshouses tot stand zijn gekomen, werden
opnieuw veel gesprekken gevoerd met initiatiefnemers in andere gemeenten. Door
de coronamaatregelen was in het grootste deel van het verslagjaar elkaar fysiek
ontmoeten onmogelijk of zeer beperkt mogelijk. Daarom is vaak gekozen voor extra
telefoneren, maar ook voor het organiseren van digitale vergaderingen (via ZOOM of
TEAMS).
Verder is in 2020 in het verslagjaar tijd besteed aan:

-

Implementatie van de Europese regels ter bescherming van de privacy,
voor zowel de landelijke stichting als de aangesloten lokale
Parentshouses.

-

Contacten met de landelijke Belastingdienst en gemeenten teneinde te
voorkomen of ongedaan te maken dat verschillende bewoners van een
Parentshouse door de landelijke belastingdienst en/of door de gemeente
worden aangemerkt als een gemeenschappelijk huishouden, met
onbedoelde fiscale consequenties (vermeend toeslagpartnerschap). In
2020 is met de Belastingdienst een algemene regeling tot stand gebracht
voor door de Stichting Parentshouses Nederland aangebrachte adressen
waarop een Parensthouse is gevestigd.

-

Actualisering van de landelijke website tot stand gebracht, waarbij lokale
Parensthouse Stichtingen kunnen aansluiten en daar onderdeel van
worden met eigen aan te leveren lokale informatie binnen het landelijke
kader.

-

Het geven van interviews aan nationale of lokale media en door het
uitgeven van persberichten bij de oprichtingen of uitbreiding van het aantal
Parentshouses in een gemeente of regio, werd extra publiciteit voor de
Stichting Parentshouses Nederland en/of aangesloten lokale Parentshouses
bereikt. Dit leidde veelal weer tot nieuwe gesprekken met personen of
(kerkelijke-) instanties die een Parentshouse in een andere gemeente
willen gaan oprichten.

