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Inleiding 

 
Stichting Vrienden van GGz Centraal is opgericht op 18 mei 2018. 
Dit jaarverslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van Vrienden van GGz Centraal over 2019.  
In dit jaar heeft het bestuur zich vooral gericht op de opbouw van de stichting als fondsenwervende organisatie.   
 

1 Missie 
 
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 onze zorg 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.  

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 onze cliënten zo 
actief mogelijk mee 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 Activiteiten 2019 
 
In 2019 hebben wij een start gemaakt met het opbouwen van een actieve, fondsenwervende vriendenstichting.  
Daarvoor zijn de missie, visie, doelstellingen en strategie voor de komende jaren vastgesteld. Wij hebben de input 
gekregen uit verschillende gesprekken met belangrijke stakeholders binnen de GGz Centraal organisatie, te 
weten: Raad van Bestuur, cliëntenraad, familieraad, vastgoed, communicatie en diverse behandelaars. Ook is er 
gesproken over de inhoudelijke focus van de Vrienden van GGz Centraal voor de komende jaren en hoe wij een 
brede geefcultuur binnen GGz Centraal kunnen ontwikkelen. Dat kan middels steun aan kleine projecten, 
middelgrote projecten maar natuurlijk ook grote projecten. Met name de plannen rond de herontwikkeling van de 
GGz Centraal terreinen in Amersfoort (Zon & Schild) en Ermelo (Veldwijk) bieden mogelijkheden voor de 
ontwikkeling en steun van grote fondsenwervende projecten. Dit is een speerpunt voor de komende jaren.   
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Daarnaast hebben wij afspraken en afstemming gerealiseerd met het Chevallierfonds. Deze stichting is ook 
gelieerd aan GGz Centraal (en Kwintes) en verstrekt financiële hulp aan individuele cliënten. Stichting Vrienden 
van GGz Centraal en het Chevallierfonds hebben nu beiden een geheel eigen profiel en doel dat elkaar niet 
overlapt maar juist aanvult. 
 
Het bestuur heeft in 2019 zeven keer vergaderd. Er is een beleidsplan opgesteld en de ANBI-status is verkregen.  
De afdeling communicatie heeft een huisstijl laten ontwerpen voor de Vrienden van GGz Centraal. Daarnaast 
heeft die afdeling een webpagina op de corporate website ingericht waar gedoneerd kon worden. 
Verder is er communicatiemateriaal ontwikkeld in de vorm van posters en flyers. Deze zijn verspreid op diverse 
locaties binnen het verzorgingsgebied van GGz Centraal.  
 
Korte vooruitblik 
Tot slot is eind 2019 met de Raad van Bestuur van GGz Centraal besproken en besloten een (gediplomeerde) 
fondsenwerver/relatiemanager te gaan werven in 2020. Om op die manier kan verdere groei en 
professionalisering van de Stichting Vrienden en alle bijbehorende fondsenwervende ambities beter gerealiseerd 
worden. Vrienden Van GGz Centraal wordt breed gesteund vanuit de Raad van Bestuur van GGz Centraal. 
Vanuit de visie dat fondsenwerving vooral ook gaat om verbinding met de samenleving te creëren middels mooie 
projecten voor beter herstel van de brede populatie cliënten. 
 

 

3. Bestuur, organisatie en exploitatie 
 
Vrienden van GGz Centraal heeft een onafhankelijk, onbezoldigd bestuur. Het bestuur verricht haar 
werkzaamheden onbezoldigd en bestaat sinds 18 mei 2018 uit de volgende personen: 
 
Voorzitter:    dhr. Rob Bijl 
Penningmeester:   dhr. Henk Mulder 
Secretaris:    dhr. Ben Roelands 
 
Vrienden van GGz  Centraal is een zelfstandige stichting en had in 2019 geen personeel in dienst. Er is met de 
GGz Centraal organisatie, overeengekomen dat de stichting in haar werkzaamheden wordt ondersteund door de 
afdelingen financiën, communicatie en marketing van GGz Centraal. De ondersteuning van deze afdelingen wordt 
om niet ingezet. 
 
Korte Vooruitblik 
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. Derhalve 
zullen in 2020 de exploitatiekosten toenemen. De ambitie is om vanaf 2020 structurele groei van de inkomsten uit 
fondsenwerving te gaan realiseren.  

4. Financiën: werving, beheer en besteding van het vermogen  
 
In 2019 beschikte de Vrienden van GGz Centraal over een klein vermogen (€ 997,10). De Vrienden van GGz 
Centraal houdt de beschikbare gelden aan op een rekening courant en een spaarrekening. Bij het beheer van de 
middelen worden geen risico’s genomen. De verantwoording hiervan is te vinden in onze jaarrekening 2019. 
 
Donaties en aanvragen 
Wat fondsenwerving betreft zijn in 2019 slechts enkele kleine donaties ontvangen (zie jaarrekening 2019). Dit 
komt mede doordat de stichting Vrienden van GGz Centraal in 2019 geen acties of fondsenwervende activiteiten 
heeft uitgevoerd en geen projecten voor fondsenwerving zijn gealloceerd. De stichting was in de oprichtingsfase 
en had geen medewerkers. In 2019 ontving stichting Vrienden van GGz Centraal enkele aanvragen voor 
financiële steun van kleine projecten. Bijvoorbeeld voor een pelgrimstocht, een schommel, een tuinset en 
muziektherapie. Er waren op het moment van aanvragen nog onvoldoende financiële middelen beschikbaar om 
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te kunnen financieren. Voor het aanvragen van financiële steun voor projecten en de uiteindelijke besteding van 
geworven middelen worden criteria opgesteld.  
 
Doel is dat alle medewerkers van GGz Centraal een aanvraag voor een cliëntgericht project kunnen indienen bij 
Vrienden van GGz centraal. Daarbij is ambassadeurschap voor Vrienden van GGz Centraal, betrokkenheid van 
de projectaanvrager bij de fondsenwerving en projectuitvoering van belang om het fondsenwervende project of 
actie tot een succes te kunnen maken. Fondsenwerven doe je als organisatie samen. Op die manier hopen wij 
samen met medewerkers, cliënten en naasten van GGz Centraal komende jaren vele mooie projecten te kunnen 
steunen en financieren. 
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