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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.

Misie/Visie
De stichting Vrienden van GGz Centraal werft financiële middelen om daarmee activiteiten 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, 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.

Strategie
De stichting Vrienden van GGz Centraal zet zich in om donaties, (periodieke) schenkingen en giften te
verwerven bij het algemene publiek en het netwerk van GGz Centraal. Dat kunnen zakelijke relaties zijn, 
maar ook medewerkers of de omgeving van cliënten. Bij de zakelijke relaties zal het eerder om sponsoring
gaan van activiteiten. Donateurs worden opgenomen in een donateursbestand, waardoor zij actief benaderd
kunnen worden voor een donatie. Daarnaast wordt beleid gevoerd om nalatenschappen te werven bij donateurs,
cliënten en familieleden.
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 krappe zorgbudgetten. De
stichting wil cliënten van GGz Centraal een extra steuntje in de rug geven om (weer) een zo normaal mogelijk
leven te kunnen leiden. De stichting wil dit realiseren door de financiering van projecten. Deze projecten 
worden actief geworven binnen GGz Centraal via het management, maar ook via directe contracten met de
medewerkers. De organisatie en haar medewerkers wordt gevraagd goede ideeën aan te leveren. Daarnaast
wordt contact onderhouden met cliënten- en familieraad, zowel over fondsenwerving als mogelijke ideeën en
projecten die voorzien in een behoefte en die voor financiering in aanmerking komen. Wanneer het tot
financiering komt van een project, dan kan dat alleen wanneer er een duidelijk projectplan ligt met begroting.
Naast het financieren van projecten zal de stichting zich ook actief inzetten om stigmatisering van cliënten
tegen te gaan. Dat kan door het financieren van activiteiten of door aansluiting te zoeken bij destigmatiserende
activiteiten van maatschappelijke partners zoals Samen Sterk zonder Stigma en de Social Run.

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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Balans

31-12-2020 31-12-2019

Activa

Vorderingen -€                    -€                      

Liquide middelen 23.622€          997€               

Totaal Activa 23.622€          997€               

Passiva

Reserves en fondsen

 - reserves

continuiteitsreserve 16.872€          997€               

bestemmingsreserves -€                    -€                    

overige reserves -€                    -€                    

16.872€          997€               

 - fondsen

bestemmingsfondsen 6.750€            -€                    

23.622€          

997€               

Kortlopende schulden -€                    -€                    

Totaal Passiva 23.622€          997€               
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Staat van baten en lasten

2020 2019

Baten

baten van particulieren 1.223€            1.155€           

baten van bedrijven 6.750€            -€                   
baten van verbonden organisaties zonder 
winststreven 17.010€          -€                   

Som van de geworven baten 24.983€          1.155€           

Overige baten 16.262€          -€                   

Som van de baten 41.245€          1.155€           

Besteed aan doelstellingen
 - projecten tot verhoging welbevinden van 
clienten van GGz Centraal -€                   -€                   
 - projecten tot antistigmatisering 
psychiatrische ziektebeelden -€                   -€                   

-€                   -€                   

Wervingskosten 16.325€          -€                   

Kosten beheer en administratie 2.295€            158€              

Som van de lasten 18.620€          158€               

Saldo voor financiele baten en lasten 22.625€          997€               
Saldo financiele baten en lasten -€                     -€                     
Saldo van baten en lasten 22.625€          997€               

Bestemming van saldo baten en lasten
Toevoeging / onttrekking aan:
 - continuiteitsreserve 15.875€          997€               
 - bestemmingsreserve -€                     -€                     
 - bestemmingsfonds 6.750€             -€                     

22.625€          997€               
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Verslaggevingsperiode: 
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020.

Waarderingsgrondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJ 650 "Fondsenwervende organisaties" van de Raad
voor de Jaarverslaggeving, waarbij gebruik is gemaakt van de vereenvoudigingen zoals opgenomen onder C2
van deze richtlijn die van toepassing is op kleine fondsenwervende oranisaties.

Begroting 2020

Voor het jaar 2020 is geen begroting opgesteld, aangezien de organisatie in dit verslagjaar verdere stappen
heeft gezet om de fondsenwerving te professionaliseren. Voor 2021 is een begroting opgesteld alsmede een
meerjarenbegroting voor de periode 2021 - 2024.

Grondslagen voor de waardering van de balans

algemeen
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen hun nominale waarde respectievelijk hun verkrijgings- of
vervaardigingsprijs, tenzij anders vermeld. 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 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.

vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met
mogelijke oninbaarheid.

Grondslagen van resultaatbepaling

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.

Baten uit eigen fondsenwerving

Baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord voor het door de stichting ontvangen bedrag, zonder dat
de door de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering worden gebracht.
Donaties en giften worden als baten in de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarin zij zijn
ontvangen.
Nalatenschappen worden verantwoord in het jaar dat de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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Toelichting op de balans

31-12-2020 31-12-2019

Liquide middelen 23.622€     997€          

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

Reserves en Fondsen

verloopoverzicht boekjaar 2020 Saldo per Resultaat- Saldo per 

1-1-2020 bestemming 31-dec-20

Reserves

Continuiteitsreserve 997€        15.875€     16.872€     

Bestemmingsreserves -€             -€               -€               

Overige reserve -€             -€               -€               

Bestemmingsfondsen:

 - Project Beweegtrainer Almere -€             6.750€       6.750€       

Totaal Reserves en Fondsen 997€        22.625€     23.622€     

continuiteitsreserve

bestemmingsfondsen

In 2020 zijn ten behoeve van het volgende project donaties ontvangen:

Projectnaam Doelbedrag Inkomsten

Beweegtrainer locatie Meerzicht Almere6.750€     6.750€     

De Stichting is in 2018 opgericht en verkeert derhalve nog in de opbouwfase. Teneinde in 
continuiteit aan haar inhoudelijke doelstellingen te kunnen bijdragen, streeft het bestuur van 
de stichting besloten een continuiteitsreserve van minimaal € 50.000 na te streven, op te 
bouwen in de komende 5 jaar, opdat daaruit aan lopende verplichtingen kan worden voldaan.

Als bestemmingsfondsen worden aangehouden projecten waarop actieve werving van 
financiele middelen plaatsvindt en waarbij door de financiers een specifieke 

Het project is in januari 2021 afgerond.

Pagina 6



Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019
Inkomsten

Online donaties 315€                  -€                         
Donaties particulieren op bank 113€                  1.155€                 
Donaties bedrijven op bank 6.750€               -€                         
Donaties via Stichting GGz Centraal 17.805€             -€                         

Giften & donaties 24.982€             1.155€               

Overige baten
 - vergoeding kosten fondsenwerver 16.262€             -€                         

Kosten werving en administratie & beheer
Kosten fondsenwerver 16.262€             -€                         
Kosten website 2.119€               -€                         
Kosten PR (kaarsen) 63€                    -€                         

18.445€             -€                       

Bankkosten 175€                  158€                    
Bankkosten 175€                  158€                  
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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

Er hebben zich in de periode tussen balansdatum en rapporteringsdatum geen gebeurtenissen of

ontwikkelingen voorgedaan die het door de jaarrekening weergegeven beeld van het vermogen en 

resultaat van de stichting als geheel in belangrijke mate beïnvloeden.

Ondertekening door bestuurders:

Datum:

Plaats: 

Dhr. R.V. Bijl (voorzitter) Dhr. H.W. Mulder (penningmeester)

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