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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: Prins Constantijnweg 48
3066 TA 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.
In oktober 2017 is de Stichting Antes gefuseerd met Parnassia Groep. Antes Zorg BV heeft als haar
rechtsopvolger alle verplichtingen van Stichting Antes heeft overgenomen.

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.
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Raad van Bestuur Profesor Boumanfonds
De Raad van Bestuur bestaat uit evenveel leden als het bestuur van Antes Zorg B.V. te Rotterdam.
Alleen bestuursleden van Antes Zorg B.V. 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.
Per 31 december 2021 bestond het bestuur uit:
• Mevrouw N.A.M.M. Hermans MCM, voorzitter
• Dhr. W.C.A. van Beek
• Dhr. B.J.S. Molijn

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).
Op 2 oktober 2017 is Stichting Antes omgezet in Antes Zorg BV en is de RvT van Stichting Antes
opgehouden te bestaan. Het gevolg is dat er nu geen functionerende RvT meer is bij Stichting
Professor Boumanfonds.
Inzake de balans en het publicatieverslag bepaalt artikel 10 lid 3 van de statuten dat de RvT de
balans en publicatieverslag goedkeurt. Er is echter geen lid van de RvT meer, dan bepaalt Artikel
2:300 lid 3 BW dat het bestuur deze vaststelt.

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 het bestuur van Antes.

Activiteiten in 2021 en de financiële positie
De financiële positie van het Professor Boumanfonds is ten opzichte van 2020 nagenoeg ongewijzigd
gebleven.
Zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht hebben in 2021 geen vacatiegeld en/of
onkostenvergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden voor het Professor Boumanfonds. De
financiële mutatie van 2021 ten opzichte van 2020 is toe te schrijven aan rente-inkomsten en
bankkosten.
In 2021 en 2022 zal de Wensboom bloeien (zie hierna) hetgeen zal leiden tot uitgaven door het
fonds. De afrekening van de hiermee gemoeide kosten zal in een keer in 2022 in de administratie
worden verwerkt. In de jaarrekening 2021 is hiermee verder geen rekening gehouden.
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Wensboom
De RvT heeft in 2017 aan de RvB verzocht om een bestemming te vinden voor de gelden in het
Boumanfonds. In overleg met de cliëntenraad is toen gekozen voor de opzet van een wensenboom.
Hiervoor was een projectplan in voorbereiding. In overleg met de cliëntenraad is in de loop van
2018 vastgesteld dat de richting en tempo van het projectplan niet genoeg aansloot op de beoogde
richting. Er zijn dan ook geen activiteiten uitgevoerd. In 2019 is door de RvB samen met de
cliëntenraad de ontstane situatie besproken. Het idee om te komen tot een Wensenboom is verder
uitgewerkt.
Het Professor Boumanfonds zal zich in 2022 en verder, richten op het verbeteren van de
leefomstandigheden van mensen die te maken hebben met meervoudige geestelijke
gezondheidszorg en verslavingsproblematiek. Het Professor Bouman Fonds stelt per jaar voor de
Wensenboom een indicatief bedrag van 30.000 euro beschikbaar. Het project is in 2020 opgezet en
een commissie is gevraagd de beoordeling van de wensen uit te voeren, rekening houdend met het
beschikbare budget. In verband met de corona-crisis de in uitvoering van de wensenboom in 2020
opgeschort naar 2021 en de middelen zijn eveneens doorgeschoven. Een suggestie voor een
alternatieve invulling van de wensenboom in 2020 - patiënten voorzien van devices zoals ipad en
mobiele telefoon om vanuit de klinische- of woonvoorziening contact te kunnen onderhouden met
familie/naasten tijdens de lock down – is na consultatie van de cliëntenraad niet verder
uitgewerkt.
Het bestuur zal nauwlettend toezien op een redelijke verhouding tussen de feitelijke bestedingen
en de (niet materiële) opbrengsten en ontvangt tenminste jaarlijks inzicht in de uitnutting van de
wensenboom-gelden.
In 2021 heeft de Wensboom voor de eerste keer gebloeid binnen de beschermende woonvormen van
Antes. Cliënten hebben een wens kunnen aangeven en deze is voor een deel van de cliënten in
vervulling gegaan. In 2022 wordt het tweede deel van de Wensboom verwacht, binnen de klinische
voorzieningen. Ook hier zullen cliënten gevraagd worden naar hun wensen in de vorm van een
beleving als anderszins, als onderdeel en positieve bijdrage aan het herstel. De commissie die de
wensboom coördineert zal eind 2022 een verslag en financiële verantwoording van de Wensboom
voorleggen aan het bestuur van de Stichting.
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Jaarrekening 2021
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