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Algemeen 
1.1 Inleiding 
Middelen en projecten ter ondersteuning van christelijke geestelijke gezondheidszorg 
worden niet vergoed door reguliere zorgbudgetten. Ook investeringen voor behoud en 
ontwikkeling van christelijke geestelijke gezondheidszorg worden niet vergoed. 
 
Stichting Vrienden van In de Bres zet zich in voor behoud en ontwikkeling van en 
bekendheid geven aan christelijke geestelijke gezondheidszorg. De stichting richt zich 
op het werven van steun onder particulieren, kerken, bedrijven en andere organisaties 
om zo ondersteunende activiteiten te kunnen bieden aan de christelijke doelgroep, 
waaronder kerken en scholen. 
 

1.2 Gegevens stichting 
De gegevens van de stichting zijn als volgt: 
Naam: Stichting Vrienden van In de Bres  
RSIN: 858967182 
KvK: 72056649 
Vestigingsadres: Zonnedauw 5,  
 9202 PE   Drachten  
Telefoonnummer: 088-2778881 
Postadres: Postbus 30514 
 3503 AH   Utrecht 
Website: http://ggzindebres.nl/vrienden-van/ 
Mailadres: stichtingvriendenvanindebres@indebres.nl 
Bankrekening: NL68 INGB 0008 8414 13  t.n.v.   Stichting Vrienden van  
 In de Bres 
 

1.3 Bestuur 
Stichting Vrienden van In de Bres heeft een bestuur dat bestaat uit tenminste drie 
leden. De huidige bestuursleden zijn: 
 Peter Alderliesten  (voorzitter) 
 Roel van Aalderen  (secretaris) 
 Reinier Bron  (penningmeester) 
 Dorothy Attema  (lid) 
De bestuursleden worden voor onbepaalde tijd benoemd. 
 
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 
verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van 
overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, 
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een 
derde verbindt. 
 
Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs 
hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. Het bestuur kan aan een of meer 
bestuurders vacatiegelden toekennen als beloning. De bestuurders ontvangen geen 
beloning voor hun werkzaamheden. 
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Doelstelling en visie 
2.1 Doelstelling 
Stichting Vrienden van In de Bres zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van 
identiteitsgebonden hulpverlening, alsook voor de verbreding van het aanbod van 
deze hulpverlening.  
 
Het uitvoeren van deze doelstelling wordt gedaan door middel van de volgende 
activiteiten: 
- het identificeren van gebieden waarop hulpverlening vanuit christelijk 

perspectief gewenst is 
- op projectbasis laten ontwikkelen van hulpverlening vanuit een christelijke 

identiteit 
- verbreden van het aanbod van identiteitsgebonden hulpverlening 
- toerusten van hulpverleners in het aanbieden identiteitsgebonden zorg 
- voorlichting geven op scholen en in kerken over de beschikbaarheid van 

identiteitsgebonden zorg 
- stimuleren van preventieprojecten op scholen en in kerken 
- organiseren van lezingen over hulpverlening vanuit christelijk perspectief 
- aanbieden van cursussen gericht op preventie aan doelgroepen als onderwijzend 

personeel, ambtsdragers, mantelzorgers en belangstellenden 
- werven van financiële steun bij particulieren, kerken, bedrijven en andere 

organisaties om zo medemensen met problemen op weg te helpen naar herstel 
vanuit christelijk perspectief. 

 

2.2 Strategie en uitvoering 
In 2018 en 2019 willen we bekendheid gaan geven aan het bestaan van deze stichting. 
We richten ons daarbij op het leggen van relaties met de achterban: kerken, 
particulieren, bedrijven en (keten)partners.  
 
In 2019 willen we tevens een begin maken met het organiseren van workshops, het 
geven van lezingen over identiteitsgebonden zorg en het beleggen van bijeenkomsten 
waarop ingegaan wordt op specifieke onderwerpen, die geestelijke gezondheidszorg 
vanuit christelijk perspectief wenselijk maken. 
 
Voor inhoudelijke kennis zal, waar wenselijk en nodig, expertise ingehuurd worden o.a. 
van de CIGGZ In de Bres. 
 
Daarnaast zal aandacht worden gegeven aan mogelijkheden tot preventie. 
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Financieel  
3.1  Administratie  
De penningmeester van de stichting zal de administratie voeren. Hij zal maandelijks 
bijhouden of er verschuivingen zijn ten opzichte van de begroting. 
Deze verschuivingen worden gecommuniceerd met de overige bestuursleden via de 
reguliere vergaderingen.  
De penningmeester ziet er op toe dat grote afwijkingen meteen worden besproken. 
Financiële verslagen van inkomsten en uitgaven worden op formele bestuurs-
vergaderingen door de andere bestuursleden gecontroleerd. 
 

3.2  Inkomsten  
De inkomstenbronnen van de stichting bestaan uit:  
- giften en donaties van betrokken individuen, kerken, bedrijven en instellingen. 
- erfstellingen, legaten en schenkingen. 
- eventuele andere verkrijgingen en baten. 
 

3.3  Uitgaven  
Minimaal 90% van de uitgaven zullen worden ingezet voor  
- activiteiten die identiteitsgebonden zorg toelichten, het identiteitsaspect van de 

zorg uitwerken, toetsen en ondersteunen 
- het mobiliseren van de achterban 
- het ontwikkelen van zorg, gericht op de identiteit van de achterban. 
De overige middelen worden onder andere gebruikt voor administratieve kosten en 
fondswervende activiteiten.  
 

3.4  Bezittingen  
De stichting bezit op dit moment ruim € 15.500,00.  

 

3.5  Begroting 
De begroting voor het jaar 2019 is als bijlage toegevoegd. 
 
 


