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Inleiding
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.
Missie/Visie
Stichting Vrienden van GGz Centraal werft financiële middelen om daarmee activiteiten en projecten te
financieren die bijdragen aan meer welbevinden van cliënten van GGz Centraal. Daarnaast helpen de
activiteiten van de stichting om stigmatisering van cliënten tegen te gaan.
Statutaire doelstelling
De stichting Vrienden van GGz Centraal zamelt geld in ten behoeve van het welzijn van cliënten van
GGz Centraal, zoals het verkrijgen van donaties van particulieren en fondsen, subsidies,
schenkingen, legaten en erfenissen. Om geld in te zamelen en donateurs te werven zorgt de stichting
ook voor publiciteit over de doelstellingen van het werk van GGz Centraal.
Met de verworven gelden ondersteunt de stichting activiteiten en projecten die door GGz Centraal
worden ondernomen op het gebied van de bevordering van cliëntenzorg en onderzoek. De stichting
zal in principe bijdragen aan projecten of activiteiten waarin de reguliere financieringsbronnen niet
of niet volledig voorzien.
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: dhr. R.V. Bijl
Penningmeester: dhr. H.W. Mulder
Secretaris: dhr. B.C.M. Roelands
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Verslaggevingsperiode:
Deze jaarrekening heeft betrekking op een verlengd boekjaar. Dit is gestart op 18 mei 2018 wanneer de
stichting is opgericht en is geëindigd op balansdatum 31 december 2019.
Waarderingsgrondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de door de stichting gekozen en hieronder beschreven
grondslagen voor financiële verslaggeving. De algemene grondslag voor de waardering van de activa en
passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet
anders vermeld worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
Tenzij anders vermeld luiden alle bedragen in euro's.
Activa en passiva worden tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs opgenomen.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een
verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard
zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het
bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie (met betrekking tot
het actief of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met
betrekking tot het actief of de verplichting.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief
of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de
balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van
de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Baten en lasten uit voorgaande
jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
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Balans
31-12-2019
Activa
Liquide middelen
Totaal Activa

997,10
997,10

Passiva
Eigen vermogen
Totaal Passiva

997,10
997,10
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Resultatenrekening
31-12-2019
Inkomsten:
Giften & donaties
Rente spaarrekeningen
Totaal inkomsten

1.155,01
0,00
1.155,01

Uitgaven:
Ondersteuning cliënten & projecten
Onkosten
Bank en rentekosten
Totaal uitgaven

0,00
0,01
157,90
157,91

Resultaat boekjaar

997,10
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Specificatie opbrengsten
31-12-2019
Inkomsten
Test online donaties
GGz Centraal vouchers 2018
GGz Centraal donatie vanuit project Rëunie Z&S
Giften & donaties

Rente spaarrekeningen

0,01
882,00
273,00
1.155,01

0,00
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Specificatie kosten
31-12-2019
Uitgaven:
Ondersteuning cliënten & projecten

0,00

Test online donaties
Onkosten

0,01
0,01

Bankkosten
Betaalde rente
Bank en rentekosten

154,56
3,34
157,90
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Overige gegevens
Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is bepaald, conform artikel 2 lid 3, dat Stichting Vrienden van GGz Centraal
niet beoogt winst te maken.
Gebeurtenissen na balansdatum
Volgens mededeling van de bestuurders hebben zich in de periode tussen balansdatum en
rapporteringsdatum geen gebeurtenissen of ontwikkelingen voorgedaan die het door de jaarrekening
weergegeven beeld in de stichting als geheel in belangrijke mate beïnvloeden.
Ondertekening door bestuurders:
Datum:
Plaats: Amersfoort

Dhr. R.V. Bijl (voorzitter)

Dhr. H.W. Mulder (penningmeester)

Dhr. B.C.M. Roelands (secretaris)

Stichting Vrienden van GGz Centraal
Utrechtseweg 266
3818 EW AMERSFOORT
T 033-4609609
Email: vrienden@ggzcentraal.nl
www: vriendenvanggzcentraal.nl
KvK: 71683348
IBAN: NL53 RABO 0334 9957 79
RSIN/fiscaal nummer: 8588 09 266
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