JAARVERSLAG STICHTING FERRANT
2019

Stichting Ferrant Amersfoort

1.

Inleiding

Hierbij biedt het Bestuur van de Stichting Ferrant u een Jaarverslag aan over 2019.
Dit Jaarverslag geeft een beknopt overzicht van de ontplooide activiteiten op het gebied van
de antroposofische gezondheidszorg bij het Therapeuticum Artemis en van de activiteiten
door het bestuur van de Stichting Ferrant.
Een belangrijk onderdeel ervan vormt het financiële overzicht over 2019.
Dit Jaarverslag is bestemd voor: a) de medewerkers; b) de vrienden- en patiënten kring;
c) de zakelijke relaties van het Therapeuticum Artemis en van de Stichting Ferrant.
Van de voorzitter
2019 stond in het teken van het zoeken naar een vervanger voor Hugo Cost Budde die met
pensioen wil gaan, na een intensieve zoektocht leek dit niet te gaan lukken, op de valreep
bleek er toch een kandidaat te zijn. Een afvaardiging van het bestuur had een
kennismakingsgesprek met de kandidaat. Het bestuur hecht grote waarde aan de continuïteit
van het Therapeuticum Artemis en antroposofische gezondheidszorg.
Het bestuur kwam een aantal keren samen.
Het besluit viel in overleg met de medewerkers om (door krimp in het aantal medewerkers en
het stoppen van het consultatie bureau), de dependance Swammerdamstraat niet meer te
huren voor 2020.
Gezocht werd naar een oplossing om de medewerkers te ondersteunen bij het uitvoeren van
hun mandaten in de praktijk. Er werd een medewerker gevonden die dit op zich wilde
nemen. Helaas ging dit niet door i.v.m ziekte van de beoogde medewerker.
Het gebouw werd vanuit het budget onderhoud weer opgeknapt, het schilderwerk binnen
kreeg extra aandacht.
In de zomer periode bleek de temperatuur tot onwerkbare hoogte op te lopen, het bestuur
gaf aanbevelingen om dit bespreekbaar te maken en op te lossen. Er wordt gewerkt aan een
geïntegreerd plan van isolatie en andere maatregelen.
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2. Het Bestuur van de Stichting Ferrant






Wim Cornelisse voorzitter
Andre Wilbers
penningmeester
Maarten Robers lid
Alice van Kuilenburg lid (en vertegenwoordiger van de
werkers)
Wendelien Heddema lid (en vertegenwoordiger van de
werkers)

3. Activiteiten in en rond het Therapeuticum
In het jaar 2019 bood Therapeuticum Artemis onderdak aan een scala van disciplines in de
antroposofische gezondheidszorg, als volgt onderverdeeld:












Huisartsengeneeskunde voor ongeveer 2400 patiënten;
Fysiotherapie met zowel ritmische massage (volgens M.
Hauschka) en Bentinck massagetherapie en Bowen.
Manuele therapie vanaf najaar 2019
Verpleegkunde voor uitwendige therapie en Inwrijvingen
naar Bentinck.
POH, GGZ en Somatiek
Muziektherapie tot voorjaar 2019
Kunstzinnige therapie en biografische gesprekken
Euritmietherapie
Diëtiste tot voorjaar 2019
Natuurvoedingskundige vanaf zomer 2019
Kinderergotherapie tot voorjaar 2019

Maandelijks vinden er patiëntenbesprekingen plaats.
Doel van de avonden is om vanuit meerdere gezichtspunten en disciplines te zoeken naar
zinvolle begeleiding van het ziekteproces van een patiënt.
Afgelopen jaar werkten we aan het jaarthema vitaliteit
In het kader daarvan hielden steeds twee medewerkers een inleiding gericht op het
jaarthema en vonden er patiëntgerichte besprekingen plaats.
Zakelijk overleg binnen het team van therapeuten
In het afgelopen jaar hebben er 4 ondernemersvergaderingen plaatsgevonden.
Hoofdpunten:
 Bespreken mandaten en vooruitblik en actiepunten
 Samenwerkersovereenkomst vaststellen en tekenen
 Gezamenlijk ontwikkelen van beleid – Projectplan
Therapeuticum Artemis
 Toekomstplan Therapeuticum korte en lange termijn;
antroposofische zorg centraal.
.

www.therapeuticum-artemis.nl

Stichting Ferrant Amersfoort

Mandaathouders vergaderingen (1 keer per 6 weken).
De volgende mandaten zijn werkzaam:
1.
2.
3.
4.
5.

Inhoudelijke besprekingen (Petra Stoutjesdijk)
Onderhoud Therapeuticum (Hugo Cost Budde)
Ruimte- en huurverdeling (José Vlaar tot zomer 2019, Josée Niekus vanaf sept.)
Communicatiemiddelen (Alice van Kuilenburg)
Onderhouden externe relaties (Hugo Cost Budde en Alice van Kuilenburg)

Beleid voor 1 jaar uitgezet en besproken in beleidsvergadering met ondernemers.
Sollicitatie commissie praktijkhoudend huisarts
Op 26-08 en 28-08 is de commissie bijeengekomen om geselecteerde sollicitanten te
ontmoeten. De commissie heeft haar advies uitgebracht aan de vertrekkende praktijkhouder.
Nieuwjaarsbijeenkomst bestuur stichting Ferrant en medewerkers Artemis.
In januari was er een bijeenkomst op het Therapeuticum, een gezellig samenzijn met een
korte terugblik op het afgelopen jaar, en een inhoudelijke bijdrage.
Uitje medewerkers en bestuur Therapeuticum Artemis
Op 10-03 hebben de medewerkers en het bestuur een aangenaam cultureel en sportief uitje
gehad naar het Kröller Müller Museum, de ochtend werd afgesloten met een heerlijke lunch.
Swammerdamstraat 24 dependance Therapeuticum Artemis
Bezetting was door Fysiotherapie en Relatietherapeut. Vanwege te weinig gebruik maken
van de ruimte is het besluit genomen om in 2020 deze extra ruimte niet meer te gaan huren.
Tuingroep
De nieuwe tuin bloeit en groeit goed, er is een tuingroep die regelmatig even komt werken,
samen of individueel. Hetty van Dijk is hiervoor het aanspreekpunt.
Groot onderhoud vindt incidenteel plaats door een hovenier.
Afscheid collega’s
Op 4-07 is er afscheid genomen van José Vlaar, euritmietherapeut, Annemieke Zeilstra,
diëtiste en Karin Houwing, kinderergotherapeut. Met een gezamenlijk etentje, mooie
afscheidswoorden en geschenken hebben we deze collega’s bedankt. Een mooi pensioen
toegewenst en/of vruchtbare voortzetting van werkzaamheden elders.
Op 9-11 hebben we afscheid genomen van Inge Verver, muziektherapeut en Herma
Gerritsen, POH-somatiek. Vanwege andere werkzaamheden en verhuizing.
We danken onze collega’s enorm voor hun jarenlange inzet voor het Therapeuticum, de
mooie bijdragen die ze geleverd hebben en het uitdragen van de antroposofische
geneeskunst via beweging, muziek en voeding.
Nieuwe collega’s
In het najaar zijn nieuwe collega’s gestart met hun praktijk, Simone Pieterse als
Natuurvoedingskundige en Arjan Boshuijzen als Manueel therapeut.
Janneke Besjes heeft eerst als stagiaire onder begeleiding van José Vlaar de
euritmietherapie gegeven. In 2020 zal zij zelfstandig praktijkhouder worden.
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Cursus Bentinck Massagetherapie.
Op 16-01, 9-03, 23-03, 13-04, 11-5, 18-05, 25-05 en 29-06 hebben 4 deelnemers de cursus
Volkier Bentinck Massagetherapie gevolgd. Er was veel inzet en enthousiasme voor de
theorie, praktijk en case studie. Op 29-06 werd het examen met goed gevolg afgenomen,
alle deelnemers hebben een certificaat ontvangen.
Cursusgevers zijn Petra Stoutjesdijk en Alice van Kuilenburg
Inleiding in de polariteiten
Als opmaat voor de cursus Bentinck Massagetherapie werden er op 16-11, 23-11 en 30-11
Scholingsdagen gegeven aan 6 cursisten, allen hebben besloten om de vervolgscholing te
gaan doen in 2020.
Introductie Slaapcursus Klaas Vaak Verzaakt.
Op 27-05 hebben Hetty van Dijk, POH-ggz en Alice van Kuilenburg,fysiotherapeut les
gegeven voor medewerkers van Christophorus-Amerpoort, inhoud was de door
medewerkers van Therapeuticum Artemis ontwikkelde slaap cursus, voor deze dag specifiek
afgestemd op de doelgroep. Een grote groep heeft enthousiast meegedaan en zelf een paar
casussen ingebracht die gezamenlijk besproken zijn. De uitnodiging kwam van de Academie
Antroposofische Gezondheidszorg onder leiding van Truida de Raaf.

Beleidsvoornemens 2020






Samenwerking onderhouden met werkers binnen het
Therapeuticum
Projectplan Therapeuticum Artemis verder implementeren
Klimaatvoorziening Therapeuticum Artemis, stappenplan
Contacten verzorgen en onderhouden met wijkteams en
gemeente Amersfoort
Aanbieden van cursussen aan diverse doelgroepen vanuit
verschillende disciplines
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4. Financieel verslag

Stichting Ferrant
Financieel jaarverslag 2019

Balans
Activa

31-12-2019

31-12-2018

Gebouw

224.862,74

227.212,74

Inventaris

8.780,76

13.645,55

Triodosbank

5.870,86

3.735,15

13.765,51

15.256,54

3,46

8,97

1.086,35

760,98

254.369,68

260.619,93

ASN-bank
Overloopposten
Debiteuren
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Passiva

31-12-2019

31-12-2018

Eigen Vermogen

59.148,87

59.122,20

Statiegeld

18.212,94

18.212,94

Hypotheek 1

85.731,64

85.731,64

Hypotheek 2

62.852,35

65.838,55

Groot
Onderhoud

17.363,92

24.076,52

0,00

0,00

Subsidie
Reserve

4.576,27

4.576,27

Patiëntenfonds

1.213,27

1.185,77

Crediteuren

5.270,42

1876,04

254.369,68

260.619,93

Overloopposten
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Baten

Bijdrage
Huisvesting

2020
2019
begroot
realisatie
32.300,00

2019
2018
begroot
realisatie

39.994,48 39.300,00

38.499,94

Donaties

0,00

0,00

0,00

0,00

Rente

5,00

3,46

20,00

8,97

32.305,00

40.172,94 39.320,00

38.508,91
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Lasten

2020
2019
begroot realisatie

2019
begroot

2018
realisatie

Rente Hypotheek

6.700,00

7435,70

6.800,00

7.558,10

0,00

8002,95

7.600,00

7.416,96

3.700,00

3454,73

3.700,00

3.295,87

Verzekering

580,00

559,15

550,00

522,27

Huisvesting

3.600,00

3452,39

3.200,00

4.271,24

Afschrijving Gebouw

2.350,00

2.350,00

2.350,00

2.750,00

Kantoorkosten/folder

500,00

152,96

500,00

308,47

Website +ICTbeheer

900,00

573,60

900,00

1.124,40

Jaarlijks Uitje/open dag

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

Afschrijvingen

5.700,00

4.864,79

5.500,00

3.185,29

Res. Groot Onderhoud

6.000,00

8.500,00

4.500,00

4.500,00

Advies Externe Zaken

0,00

0,00

0,00

0,00

Subsidie

0,00

800,00

800,00

2.000,00

500,00

0,00

500,00

995,00

Swammerdamstraat
Energie en Water

Diversen (onvoorzien)

31.530

(Batig)Saldo

775,00

40.146,27 37.900,00

37.927,60

26,67

581,31

1.420,00
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Toelichting
1 Op het gebouw wordt afgeschreven tot 80% van de taxatiewaarde (€ 188.000).
2 Er wordt afgeschreven op inventaris (afschrijftermijnen 3-5 jaar).
3. Op hypotheek 2 wordt afgelost.
4. Het patiëntenfonds wordt in stand gehouden door de ontrekkingen aan te vullen.
5. Uit de subsidiereserve wordt jaarlijks een subsidie verstrekt aan het Anthroposofisch Lectoraat tm
2019.
6. Uit het batig saldo is een extra toevoeging gedaan aan de voorziening
groot onderhoud. Dit ter bestrijding van toekomstige kosten van het onderhoud
van het dak en nemen van klimatologische maatregelen (o.a. vergroening) van het pand.
7. Het batig saldo is toegevoegd aan het eigen vermogen.
Niet uit de Balans Blijkende verplichtingen
De stichting is een huurovereenkomst aangegaan tot 31-12-2019
voor de Swammerdamstraat 24 i.v.m. praktijkuitbreiding.
Ten behoeve van deze huur is een bankgarantie afgegeven ter grootte
van 3 maanden huur: € 1.248,- aan de verhuurder SRO.
Deze vervalt per 1-1-2020.
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