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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
verricht, de manier waarop gelden geworven worden, het beheer van het vermogen en de besteding
van het vermogen van de stichting Vrienden van GGz Centraal. Het beleidsplan heeft betrekking op
de periode januari 2019 tot en met december 2020.
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1.

Missie/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.

1.1

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.

1.2

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 zal een beleid worden 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 Vrienden 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 contacten met de medewerkers. De organisatie en de
medewerkers wordt gevraagd om goede ideeën aan te leveren. Daarnaast wordt contact
onderhouden met de cliënten- en familieraad, zowel over de 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.
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2.

Huidige situatie

De stichting is in 2018 opgericht en beschikt over beperkte middelen. Het streven is om de komende
jaren in samenwerking met GGz Centraal stapsgewijs een actieve fondsenwervende
vriendenstichting op te bouwen.

2.1

Activiteiten van de organisatie

De stichting Vrienden van GGz Centraal verricht de volgende werkzaamheden:
I.
De stichting voorziet in het transparant ontvangen en besteden van giften, donaties en
nalatenschappen die GGz Centraal toekomen.
II.
De stichting ondersteunt projectleiders en afdelingen bij de bepaling van de
wervingsstrategie en/of het ontvangen van giften en donaties voor specifieke projecten.
III.
De stichting verzorgt het relatiebeheer met de donateurs.
IV.
De stichting verzorgt het beheer en de besteding van de geworven gelden aan de
verschillende projecten en de rapportages aan de donateurs.
V.
De stichting draagt bij aan het vergroten van het netwerk van onderzoekers en projectleiders
voor werving onder particulieren, vermogensfondsen en bedrijven.
VI.
De Stichting draagt bij aan het sociale gezicht van GGz Centraal en zet zich actief in om een
brug te slaan tussen instelling en maatschappij.

2.2

Communicatie

De stichting voert een actief communicatiebeleid in de vorm van een website waar donateurs en
andere belangstellenden alle informatie vinden over de fondsenwerving van de stichting. Zij kunnen
via de website doneren. Ook zullen de formele documenten zoals statuten, beleidsplan, jaarverslag
en jaarrekening via de website te vinden zijn. 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. 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
nieuwsbrief 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 en sponsoren.
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3.

Toekomst

De contacten met donateurs, sponsoren, stichtingen en fondsen worden gestaag uitgebreid en
regelmatig onderhouden. Er zal speciale aandacht zijn voor 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. Er zal regelmatig afstemming plaatsvinden
over zowel de fondsenwerving als de bestedingen.
Verder zal er binnen GGz Centraal een geefcultuur ontwikkeld worden en onderhouden, in nauwe
samenwerking met de afdeling communicatie en marketing van GGz Centraal. Om de
fondsenwerving verder te ontwikkelen, verdient het de voorkeur om het bestuur van de stichting uit
te breiden met een fondsenwerver/marketeer.
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4.

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 NL72 RABO 0153.4961.18.

4.1

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:
Fondsenwerver/marketeer:

4.2

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

Faciliteiten GGz Centraal

De Stichting heeft geen personeel in dienst en wordt ondersteund door de afdelingen Financiën,
Communicatie en Marketing van GGz Centraal, waarvoor door GGz Centraal geen kosten in rekening
worden gebracht bij de stichting. De ondersteuning heeft betrekking op secretariële
werkzaamheden, communicatie, administratie en financiën. Het principe is dat de kosten van de
stichting gedragen worden door GGz Centraal. Daarmee kunnen donaties voor 100% ten goede
komen van het gekozen doel.
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5.

Financiën: beheer en besteding van het vermogen

In 2018 is gestart met het opzetten van de stichting Vrienden van GGz Centraal. Het beginkapitaal
bedraagt € 6.000. De stichting belegt de liquide middelen niet, en houdt de beschikbare gelden aan
op een rekening courant en een spaarrekening.
De stichting heeft het doel om 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. Er worden geen kosten op de giften ingehouden. De stichting zal over
de bestedingen extern verantwoording afleggen middels een jaarverslag en jaarrekening met
controleverklaring.
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