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Inleiding
Dit beleidsplan is opgesteld conform de voorwaarden die de belastingdienst aan Algemene Nut Beogende
Instellingen (ANBI’s) stelt. In dit beleidsplan wordt ingegaan op het werk dat de stichting Vrienden van GGz
Centraal verricht, de manier waarop gelden geworven worden, het beheer van het vermogen en de besteding van
het vermogen. Het beleidsplan heeft betrekking op de jaren 2020 tot en met december 2023.

1.

Organisatie

De stichting is opgericht op 18 mei 2018 onder de naam stichting Vrienden van GGz Centraal. De stichting is
ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 71683348
en heeft de ANBI status met RSIN nummer 858809266. Het IBAN nummer is NL53 RABO 0334 9957 79.
1.1

Bestuur

De stichting Vrienden van GGz Centraal heeft een onafhankelijk bestuur. Het bestuur verricht haar
werkzaamheden onbezoldigd en bestaat sinds 18 mei 2018 uit de volgende personen:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
1.2

dhr. R.V. Bijl
dhr. H.W. Mulder
dhr. B.C.M. Roelands

Faciliteiten GGz Centraal

De stichting heeft geen personeel in vaste dienst. Vanaf najaar 2020 wordt de fondsenwerving verder
geprofessionaliseerd en uitgevoerd door een freelance (parttime) fondsenwerver. Deze wordt, om niet,
ondersteund door de afdelingen financiën, communicatie en marketing van de GGz Centraal organisatie.
Daarnaast is er ondersteuning voor een deel van de secretariële werkzaamheden. Kosten en verplichtingen die
stichting Vrienden van GGz in de komende jaren zal aangaan voor een verdere groei en professionalisering
(zoals de realisatie en hosting van een fondsenwervende standalone website e.a.) vallen niet onder de
bovengenoemde om niet steun en zullen dus ten laste van de stichting komen. De kosten voor de inzet van een
gediplomeerde fondsenwerver zullen eveneens ten laste komen van de stichting. Derhalve zullen vanaf 2020 de
exploitatiekosten toenemen. Voor wat betreft de inkomsten uit fondsenwerving is de ambitie om vanaf 2020 een
duidelijke groeicurve te gaan realiseren voor de korte en lange termijn.

2.

Missie/visie

In ons land krijgt bijna 1 op de 4 mensen te maken met psychische problemen. Ruim 42% van de Nederlanders
krijgt ooit in zijn of haar leven zelf te maken met psychische klachten. Angststoornissen, depressie en
middelenmisbruik/verslaving komen het meeste voor. Dit heeft een enorme impact op het leven van een persoon
en zijn of haar omgeving. GGz Centraal biedt de mogelijkheid aan ruim 1,2 miljoen mensen die wonen en leven in
midden Nederland, specialistische geestelijke gezondheidszorg van hoogwaardige kwaliteit te krijgen. In 2019
hebben ruim 15.000 mensen zorg van GGz Centraal ontvangen met ambulante en klinische behandelingen van
alle psychiatrische aandoeningen.
Missie GGz Centraal en Vrienden van GGz Centraal
GGz Centraal behandelt en begeleidt mensen, van jong tot oud, met een kwetsbaarheid voor (ernstige)
psychiatrische aandoeningen en ondersteunt ze bij hun (maatschappelijke) herstel. Vrienden van GGz Centraal
zet zich in voor extra’s die helpen het best mogelijke herstel van cliënten van GGz Centraal te realiseren.
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De missie van Vrienden van GGz Centraal ondersteunt de bovengenoemde corporate missie. Vrienden van GGz
Centraal steunt vanuit de overtuiging dat voor het best mogelijk herstel optimaal functioneren op meerdere
levensgebieden van belang is voor cliënten. Daarom focust Vrienden van met haar steun op projecten die zich
zorgen voor: preventie, positieve gezondheid, welbevinden, een goede woon- en leefsituatie, het hebben van
werk en (sociale) relaties.
Met de projecten die wij steunen willen wij ook meer maatschappelijke bewustwording creëren over hoe het is te
leven met psychiatrische aandoeningen in onze complexe samenleving. Een psychiatrische aandoening of ziekte
is veel meer dan alleen die aandoening of ziekte. Wij informeren hierover en zetten ons in om cliënten van GGz
Centraal zo actief mogelijk mee te kunnen laten doen in onze samenleving.
Projecten die wij als Vrienden van GGz centraal steunen kunnen niet uit de reguliere zorgbudgetten betaald
worden, wegens structurele bezuinigingen in de zorgsector. Daarom is alle extra steun heel erg nodig. De
stichting Vrienden van GGz Centraal zamelt geld in ten behoeve van het welzijn van cliënten van GGz Centraal,
zoals het verkrijgen van particuliere donaties, donaties van bedrijven, financiering van (vermogens) fondsen,
schenkingen en nalatenschappen.

2.1

Strategie

De stichting Vrienden van GGz Centraal zet zich in haar meerjarenstrategie actief in om donaties, (periodieke)
schenkingen, giften en sponsoring te verwerven bij het algemene publiek, familie en naasten van cliënten,
omwonenden van GGz Centraal locaties, oud-medewerkers, bedrijven en het overige netwerk van stakeholders
van GGz Centraal. Donateurs kunnen ‘Vriend van’ worden voor een vast bedrag per jaar. Voor de Vrienden van
worden speciale activiteiten georganiseerd zoals een informatieve vriendenmiddag. Doel is om binnen 3 jaar een
omvangrijk donateursbestand te genereren met betrokken ‘Vrienden van’ die jaarlijks doneren. Daarnaast zal,
komende jaren beleid worden ontwikkeld en gevoerd om nalatenschappen te werven bij donateurs, cliënten,
familieleden, medewerkers en algemene publiek.
Met behulp van de donaties wil de stichting Vrienden van GGz Centraal graag tegemoet komen aan de wensen
en behoeften van cliënten van GGz Centraal die niet betaald kunnen worden uit de zorgbudgetten. De stichting
Vrienden wil cliënten van GGz Centraal een extra steuntje in de rug geven en zo het welbevinden van deze
cliënten te bevorderen. Het gaat vooral om herstelondersteunende activiteiten en activiteiten die het zorgproces
ondersteunen.
De stichting wil dit realiseren door de financiering van projecten. Deze projecten worden actief geworven binnen
GGz Centraal via het management, interne communicatiekanalen als intranet, maar ook via directe contacten met
de medewerkers van alle regio’s waar GGz Centraal actief is.
Denk hierbij aan projecten als:
•
Inrichten van familiekamers, sfeervolle, huiselijke kamers waar familie/naasten kunnen samenzijn in alle
rust
•
Zorgen voor gevarieerde sportfaciliteiten voor cliënten (binnen en buiten) en een gezonde levensstijl
•
Zorgen voor activiteiten die eenzaamheid bij cliënten tegengaan
•
Het zorgen voor ontwikkeling en implementatie van nieuwe, digitale innovatieve middelen om cliënten in
hun dagelijkse leven en welbevinden beter te kunnen faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan online
behandeling en gebruik van apps (blended care)
•
Steunen van projecten die stigmatisering tegen gaan
De organisatie en de medewerkers wordt gevraagd om goede ideeën voor cliëntgerichte projecten aan te leveren.
Daarnaast vindt jaarlijks overleg plaats met de cliënten- en familieraad om gedachten uit te wisselen over zowel
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de fondsenwerving als mogelijke ideeën en projecten die voorzien in een behoefte en die voor financiering in
aanmerking komen. Wanneer een project voor fondsenwerving door Vrienden Van in aanmerking wil komen, dan
kan dat alleen wanneer:
•
Er een duidelijk projectplan ligt met begroting.
•
Er wordt voldaan aan de criteria* voor goedkeuring van projecten van Stichting Vrienden van GGz
Centraal.
•
Er een toelichting wordt gegeven op de beoogde impact van het project (impact op het herstelproces
van cliënten e.a.).
•
Het beoogde bereik wordt weergegeven (hoeveel cliënten worden met het project geholpen, is er
eventueel ook bereik bij andere doelgroepen).
•
Projectverantwoordelijke binnen GGz Centraal, wijze van monitoring en evaluatie na oplevering.
*De criteria en kwaliteitseisen voor honorering van een project zijn nader uitgewerkt in een apart document dat
toegankelijk is voor alle GGz Centraal medewerkers.
Aanvragen voor projecten worden behandeld in de bestuursvergaderingen van Vrienden van GGz Centraal.
Toekenning of afwijzing van een project gaat altijd per email en wordt geadministreerd.
Toekenning
•
Bij toekenning wordt, in overleg met de projectaanvrager/projectverantwoordelijke een planning gemaakt:
wanneer beginnen met de fondsenwerving, geschatte doorlooptijd van de fondsenwerving voor het project en
de uitvoering van het project.
•
Indien de fondsenwerving voor het betreffende project onvoldoende is (er uiteindelijk niet voldoende
financiële middelen voor uitvoering zijn geworven) gedurende de afgesproken doorlooptijd voor
fondsenwerving, heeft het bestuur van Vrienden van GGz Centraal het recht om voor bedrag dat wel
geworven is een vergelijkbare bestemming te zoeken.
•
Vrienden van GGz Centraal is verantwoordelijk voor een heldere, transparante communicatie en
verantwoording naar al haar donateurs en stakeholders van de GGz Centraal organisatie over de besteding
van haar middelen en de beoogde en gerealiseerde impact.
De stichting zal zich niet richten op de financiële steun van individuele cliënten. Dat is namelijk het
aandachtsgebied van de zuster-stichting Chevallierfonds. Dit is een fonds binnen GGz Centraal dat zich richt op
financiële steun voor cliënten van GGz Centraal en Kwintes in het kader van hun resocialisatie en revalidatie.
Uiteraard zal de stichting Vrienden van GGz Centraal de activiteiten afstemmen met het Chevallierfonds. Dat
geldt voor zowel de fondsenwervende activiteiten als de bestedingen.

3.

Activiteiten en communicatie

De stichting is in 2018 opgericht en beschikt over beperkte middelen. Het streven is om van 2020 tot en met 2023
en daaropvolgende jaren in samenwerking met GGz Centraal stapsgewijs een actieve fondsenwervende
vriendenstichting op te bouwen, waarbij in deze eerste jaren het vooral gaat om opbouwen van het vermogen.
De fondsenwervende activiteiten zullen nader worden uitgewerkt in een separaat fondsenwervingsbeleidsplan
2020-2023.
De contacten met donateurs, bedrijfsleven, Vrienden van, stichtingen en (vermogens) fondsen worden komende
jaren fors uitgebreid en regelmatig onderhouden. Ambitie is om zo veel mogelijk meerjarige steun te gaan
verkrijgen en bekendheid bij de fondsen over het doel en beoogde impact van onze stichting.
Verder zal binnen GGz Centraal worden gewerkt aan het ontwikkelen en onderhouden van een geefcultuur, in
nauwe samenwerking met de afdeling communicatie en marketing van GGz Centraal.
Om de fondsenwerving verder te ontwikkelen en professionaliseren is een gediplomeerde fondsenwerver
aangesteld door het bestuur van de stichting.
3.1

Activiteiten van de organisatie

De stichting Vrienden van GGz Centraal verricht de volgende werkzaamheden:
1. De stichting voorziet in het transparant ontvangen, beheren en besteden van giften, donaties en
nalatenschappen die GGz Centraal toekomen.
2. Bij het beheren van de financiële middelen worden geen risico’s genomen.
3. De stichting benadert het netwerk van GGz Centraal om mee te denken hoe en voor welke
specifieke projecten donaties en grotere giften kunnen worden geworven.
4. De stichting werft onder particulieren, vermogensfondsen en bedrijven.
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5.
6.
7.
3.2

De stichting verzorgt het relatiebeheer met de donateurs en de Vrienden van.
De stichting verzorgt het beheer en de besteding van de geworven gelden aan de verschillende
projecten en de rapportages aan de donateurs.
De Stichting zet zich actief in om een brug te slaan tussen GGz Centraal en de maatschappij om
daarmee stigmatisering van mensen met een psychische aandoening tegen te gaan.

Communicatie

De stichting voert een actief communicatiebeleid, dat nader wordt bepaald in een apart
communicatieplan/fondsenwervingsplan. De stichting zal in ieder geval een standalone, fondsenwervende
website beheren (naast een eigen pagina op de corporate website van GGz Centraal), waar donateurs en andere
belangstellenden alle informatie vinden over de fondsenwerving van de stichting. Zij kunnen via de website
doneren, Vriend van worden of specifiek bijdragen aan een bepaald project.
Ook zullen de formele documenten zoals beleidsplan, jaarverslagen en jaarrekeningen via de website te vinden
zijn (te downloaden). Verder zal er informatie op de website worden opgenomen voor de doelen waar fondsen
voor worden geworven en een overzicht van de reeds gefinancierde activiteiten oftewel de uitgevoerde projecten.
Daarnaast wordt op de website aandacht geschonken aan de anti-stigma activiteiten van de stichting en GGz
Centraal.
De stichting zal verder communiceren via de publicitaire uitingen van GGz Centraal, zoals de nieuwsbrieven en
social media. Tot slot zullen de bestuursleden bijeenkomsten en evenementen bijwonen die interessant zijn
vanuit fondsenwervend oogpunt. Zij zullen stichting onder de aandacht te brengen van potentiële donateurs,
bedrijfsleven en relevante stakeholders.
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4.

Financiën: beheer en besteding van het vermogen

In 2018 is gestart met het opzetten van de stichting Vrienden van GGz Centraal. In 2019 was het doel om het
vermogen van de stichting op te bouwen en dus nog geen bestedingen te doen. De stichting belegt de liquide
middelen niet en houdt de beschikbare gelden aan op een rekening courant en een spaarrekening.
Wanneer het vermogen voldoende omvang heeft zal de stichting in de jaren 2020-2023 de gelden conform de
statutaire doelstelling en binnen de kaders van het beleid, zorgvuldig te besteden. Wanneer de donateur of
sponsor heeft aangegeven aan welk specifiek project de gift besteed dient te worden, een zogenaamde
geoormerkte gift, dan wordt deze gift conform de afspraak beschikbaar gesteld aan het betreffende project.
Wanneer de gift niet geoormerkt is, beslist het bestuur op basis van een aanvraag over de besteding binnen de
doelstellingen van de stichting. De stichting zal over de bestedingen extern verantwoording afleggen middels een
jaarverslag en jaarrekening.

7

Stichting Vrienden van GGz Centraal
Utrechtseweg 266
3818 EW AMERSFOORT
T 033-4609609
Email:
www:

vrienden@ggzcentraal.nl
vriendenvanggzcentraal.nl

KvK:
71683348
IBAN:
NL53 RABO 0334 9957 79
RSIN/fiscaal nummer: 8588 09 266
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