Jaarverslag 2016
Stichting Professor Boumanfonds

Datum

: 24 mei 2017

Inhoud
Inleiding ................................................................................................................................................ 2
Algemene informatie............................................................................................................................. 2
Missie, doelstelling en strategie ............................................................................................................ 2
Raad van bestuur .................................................................................................................................. 2
Raad van Toezicht ................................................................................................................................. 3
Staf ........................................................................................................................................................ 3
Activiteiten in 2016 en de financiële positie .......................................................................................... 3
Toekomst .............................................................................................................................................. 3

Jaarrekening ..................................................................................................................... 5
Toelichting............................................................................................................................................. 6

Jaarverslag 2016

1

Inleiding
In 2010 is door het bestuur van Antes besloten om de slapende stichting ‘Stichting tot
Instandhouding van de Prof. Dr. K. Herman Bouman Stichting’ te reactiveren en om te vormen tot
een ANBI stichting. Deze stichting is op 29 september 2010 de naam ‘Professor Boumanfonds’ gaan
dragen. Voor het Professor Boumanfonds staat het verbeteren van de leefomstandigheden van
mensen die te maken hebben met meervoudige geestelijke gezondheidszorg- en
verslavingsproblematiek, als hoofddoel centraal. De stichting wil een platform zijn voor het
bevorderen van (sociale) netwerken en wil bijdragen aan het vormen van oplossingen voor
maatschappelijke problemen die voortvloeien uit meervoudige geestelijke gezondheidszorg- en
verslavingsproblematiek.

Algemene informatie
Statutaire naam: Stichting Professor Boumanfonds
Rechtspersoon: Stichting
Vestigingsplaats: Rotterdam
Adres: Max Euwelaan 1
3062 MA Rotterdam
Het Professor Boumanfonds is een formele ANBI instelling, gevestigd te Rotterdam. ANBI houdt in
‘algemeen nut beogende instelling’. Kenmerkend aan een ANBI instelling is dat deze zich voor
minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Missie, doelstelling en strategie
Het Professor Boumanfonds heeft als missie:
Het Professor Boumanfonds wil een platform zijn voor het bevorderen van (sociale) netwerken
en wil bijdragen aan het vormen van oplossingen voor maatschappelijke problemen die
voortvloeien uit meervoudige geestelijke gezondheidszorg- en verslavingsproblematiek.
Het hoofddoel van het Professor Boumanfonds is:
Het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen die te maken hebben met
meervoudige geestelijke gezondheidszorg- en verslavingsproblematiek.
Het Professor Boumanfonds tracht dit te bereiken door:
• (vakinhoudelijk) onderzoek en ontwikkeling (‘Research and Development’);
• het weerbaar maken van (ex)patiënten (‘empowerment’);
• emancipatie van (ex)patiënten;
• activiteiten waardoor (ex)patiënten als medemens opgenomen kunnen worden in de
samenleving;
• activiteiten waardoor de samenleving beter om leert gaan met (ex)patiënten.

Raad van bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit evenveel leden als de Raad van Bestuur van de stichting Antes te
Rotterdam. Alleen bestuursleden uit de stichting Antes kunnen tot bestuurslid van het
Professor Boumanfonds worden benoemd. De Raad van Bestuur ziet toe op een correcte en
doelmatige inzet en besteding van de aan hen toevertrouwde gelden.
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In 2016 bestond het bestuur uit:
1. E.C.J.E Czyzewski (25 december 1951)
2. Y.J. van Stiphout (1 april 1960)
3. M.J.J. de Bruin (1 december 1966)

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit evenveel leden als de Raad van Toezicht van de stichting Antes te
Rotterdam. Alleen leden van de Raad van Toezicht van de stichting Antes kunnen tot
lid van Raad van Toezicht van het Professor Boumanfonds worden benoemd. De Raad van Toezicht
heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang
van zaken in de stichting en de met haar verbonden instelling(en).
In 2016
1.
2.
3.
4.
5.

bestond de Raad van Toezicht uit:
Dhr. J. (Coos) Rijsdijk
Dhr. R. Rötscheid, MSc
Dhr. G.R. Fransen
Mevr. mr. M. Klompé MGM
Mevr. Dr. F.E. Scheepers

Staf
Het Professor Boumanfonds heeft geen medewerkers in dienst. In de uitvoering van de
activiteiten ten behoeven van het Professor Boumanfonds, zoals fondsenwerving en het uitvoeren
van activiteiten in het behalen van de hoofddoelstelling, wordt de Raad van Bestuur van het
Professor Boumanfonds ondersteund door de staf van de Raad van Bestuur van Antes.

Activiteiten in 2016 en de financiële positie
2016 heeft in het teken gestaan van de verdere organisatorische invulling van de stichting. Dit heeft
er toe geleid dat de financiële positie van het Professor Boumanfonds ten opzichte van 2015
nagenoeg ongewijzigd is gebleven. Het eigen vermogen van het fonds bedraagt eind 2016 133.073
euro.
Zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht hebben in 2016 geen vacatiegeld en/of
onkostenvergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden voor het Professor Boumanfonds. De
financiële mutatie van 2016 ten opzichte van 2015 is toe te schrijven aan rente-inkomsten.

Toekomst
Het Professor Boumanfonds zal zich in 2017 en verder, richten op het verbeteren van de
leefomstandigheden van mensen die te maken hebben met meervoudige geestelijke
gezondheidszorg en verslavingsproblematiek. Hiertoe zal het bestuur actief in haar
maatschappelijke veld en bij haar zakelijke aangelegenheden, het bestaan van de stichting en de
noodzaak van de stichting, bekend maken.
Het bestuur streeft niet alleen naar acquisitie van financiële middelen (bv. legaten en
schenkingen),ook streeft het bestuur naar een aanwas van steunverzoeken in het kader van de
hoofddoelstelling en de activiteiten waarmee de hoofddoelstelling kan worden bereikt.
Het Professor Bouman Fonds heeft (nog) geen structurele uitgaven, waardoor een inschatting van de
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uitgaven in 2017 lastig te maken is. De uitgaven zijn voor 2017 afhankelijk van het aantal
toegewezen steunverzoeken. Hierbij zal het bestuur nauwlettend toezien op een redelijke
verhouding tussen de feitelijke bestedingen en de (niet materiële) opbrengsten.
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Jaarrekening
Balans per 31 december 2016 en 31 december 2015
31-12-2016
Euro
Euro

31-12-2015
Euro
Euro

Vlottende activa
Liquide middelen

155.581

154.768

155.581

154.768

Eigen vermogen
Kapitaal
Algemene reserve

45
132.214

45
133.027

Kortlopende schulden en
overlopende passiva

133.073

132.260

22.508

22.508

155.581

154.768

Resultatenrekening 2016 en 2015
2016
Euro

2015
Euro

Euro

Euro

Bedrijfsopbrengsten
Overige bedrijfsopbrengsten

0

0

Som der bedrijfsopbrengsten

0

0

Bedrijfslasten
Overige bedrijfskosten

82

71

Som der bedrijfslasten

82

71

Financiële baten en lasten

-895

-1.398

Resultaat
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-1.327

4.710
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Toelichting
Het Professor Boumanfonds heeft in 2016 geen activiteiten ondernomen in het kader van de
hoofddoelstelling. Dit heeft tot gevolg gehad dat er nagenoeg geen inkomsten en uitgaven hebben
plaatsgevonden.
De financiële mutatie van 2016 ten opzichte van 2015 is toe te schrijven aan rente-inkomsten.
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