JAARVERSLAG STICHTING FERRANT
2020

Stichting Ferrant Amersfoort

1.

Inleiding

Hierbij biedt het Bestuur van de Stichting Ferrant u een Jaarverslag aan over 2020.
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 2020
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
Van uit dit jaarverslag van 2020 kunnen we vanuit het bestuur melden dat er veel aandacht
ging zitten in de opvolging van de huisarts Hugo Cost Budde.
Dit is gelukt en de nieuwe huisarts is als praktijkhouder in 2020 aan het werk gegaan.
Met de komst van de Nienke van Delden is de toekomst van Artemis weer gewaarborgd.
Het bestuur is verheugd over deze ontwikkeling.
Voor 2021 is het de intentie om vanwege de patiënten participatie te kijken naar het opnieuw
formeren van een betrokken patiënten groep zoals die er ook bij de start van het
therapeuticum bestond.
Omdat het veel te warm werd in het gebouw aan de Daltonstraat zijn er klimatologische
maatregelen genomen. Zowel voor energiebesparing (o.a. spouwmuurisolatie) als koeling
tijdens warme dagen.
Dankzij de vrijwillige inzet van Bart Pothoven die dit project begeleidde is dat project
succesvol afgerond. Bart hartelijk dank voor je grote inzet.
Namens het bestuur: Wim Cornelisse
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2. Het Bestuur van de Stichting Ferrant







Wim Cornelisse voorzitter
Andrë Wilbers
penningmeester
Maarten Robers lid
Alice van Kuilenburg lid (en vertegenwoordiger van de
werkers)
Wendelien Heddema lid (en vertegenwoordiger van de
werkers)
Nienke van Delden aspirant lid (en vertegenwoordiger van
de werkers)

3. Activiteiten in en rond het Therapeuticum
In het jaar 2020 bood Therapeuticum Artemis onderdak aan een scala van disciplines in de
antroposofische gezondheidszorg, als volgt onderverdeeld:









Huisartsengeneeskunde voor ongeveer 2100 patiënten;
Fysiotherapie met zowel ritmische massage (volgens M.
Hauschka) en Bentinck massagetherapie en Bowen
therapie.
Manuele therapie
Verpleegkunde voor uitwendige therapie en Inwrijvingen
naar Bentinck.
POH, GGZ en Somatiek
Kunstzinnige therapie en biografische gesprekken
Euritmietherapie
Natuurvoedingskundige

Maandelijks vinden er patiëntenbesprekingen plaats, vanaf maart 2020 online.
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 preventie
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
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Mandaathouders vergaderingen (1 keer per 6 weken).
De volgende mandaten zijn werkzaam:
1. Inhoudelijke besprekingen (Simone Pieterse)
2. Onderhoud Therapeuticum (Hugo Cost Budde tot oktober, Nienke van Delden vanaf
oktober 2020)
3. Ruimte- en huurverdeling (Josée Niekus)
4. Communicatiemiddelen (Alice van Kuilenburg)
5. Onderhouden externe relaties (Hugo Cost Budde tot oktober, en Alice van
Kuilenburg)
Beleid voor 1 jaar uitgezet en besproken in beleidsvergadering met ondernemers.
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.
Uitwerking van eerste lock-down a.g.v. covid-19 op werkzaamheden binnen
Therapeuticum: vanaf 13 maart 2020 kwam er plots een tijdelijk einde aan veel activiteiten
en werkzaamheden in het Therapeuticum, alle therapeuten moesten hun werkzaamheden
staken, sommige konden thuis doorgaan middels telefonische of video consulten. De
huisartsenpraktijk ging wel door maar met zeer aangepaste contact momenten, hier ook veel
telefonische consulten. Vanaf mei konden de zorgverleners langzaam weer op gaan starten
in de praktijk.
Er zijn door de medewerkers professionele maatregelen opgesteld voor patiënt en
zorgverlener waaronder aanschaf van beschermingsmiddelen en communicatie van
richtlijnen via de website.
Tuingroep
Het onderhoud van de tuin vergt aandacht, helaas is de tuingroep opgeheven, wel hebben
een aantal mensen de tuin helpen onderhouden. Hetty van Dijk is hiervoor het
aanspreekpunt.
Groot onderhoud vindt incidenteel plaats door een hovenier.
Afscheid medewerkers
Op 2-10 is er afscheid genomen door bestuur en medewerkers van antroposofisch huisarts
Hugo Cost Budde en verpleegkundige Petra Stoutjesdijk. Na vele jaren zorg te hebben
gedragen voor patiënten en het opbouwen van een antroposofische huisartsenpraktijk kon
met de praktijkoverdracht per 01-10-2020 het stokje overgedragen worden aan Nienke van
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Delden. Tijdens het afscheid waren er mooie terugblikken, verhalen op schrift, foto’s en
muziek. De patiënten hadden de gelegenheid gekregen om in de aanloop naar het afscheid
een persoonlijk consult aan te vragen, velen hebben hier gebruik van gemaakt.
Als cadeau is er geld geschonken aan het therapiefonds.
Petra Stoutjesdijk heeft als echtgenoot en verpleegkundige de praktijk helpen opbouwen en
ondersteunen. Als medewerker in het Therapeuticum heeft ze vele taken op zich genomen.
We kijken met enorm veel dank terug op hun beider gepassioneerde inzet voor de
antroposofische gezondheidszorg in Amersfoort.
Nieuwe collega’s
Vanaf 01-10-2020 is Nienke van Delden praktijkhouder en huisarts in het Therapeuticum.
Maaike van Gorcum vanaf maart 2020 als doktersassistente
Cursus Bentinck Massagetherapie.
Helaas konden de al wel geplande cursusdagen vanwege covid-19 niet doorgaan.
Cursusgevers zijn Petra Stoutjesdijk en Alice van Kuilenburg
Klimatologische maatregelen
Warmtepomp voor bijverwarming en koeling.
Het proces tot het verbeteren van de warmte-koelingsregeling en isolatie in het
Therapeuticum heeft met Bart Pothoven als coördinator en begeleider gestalte gekregen.
Tevens is er voor deze investering een extra lening afgesloten bij de Triodos bank.

Beleidsvoornemens 2021






Samenwerking onderhouden met werkers binnen het
Therapeuticum
Opruimdagen en tuinplan
Brainstorm dag organiseren
Klimaatvoorziening Therapeuticum Artemis uitvoeren
Contacten verzorgen en onderhouden met wijkteams, VSA
en gemeente Amersfoort
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4. Financieel verslag
Stichting Ferrant
Financieel jaarverslag 2020
Balans
Activa

31-12-2020

31-12-2019

Gebouw

232.412,74

224.862,74

27.045,22

8.780,76

9.755,09

5.870,86

11.768,97

13.765,51

Overloopposten

0,08

3,46

Debiteuren

0,00

1.086,35

280.982,10

254.369,68

Inventaris
Triodosbank
ASN-bank
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Passiva

31-12-2020

31-12-2019

Eigen Vermogen

69.377,03

59.148,87

Statiegeld

18.122,18

18.212,94

Hypotheek 1

78.731,64

85.731,64

Hypotheek 2

59.866,15

62.852,35

Hypotheek 3

21.369,49

0,00

Groot Onderhoud

21.733,38

17.363,92

Overloopposten

0

0

Subsidie Reserve

3.076,27

4576,27

Patiëntenfonds

6932,03

1213,27

Crediteuren

1.773,93

5.270,42

280.982,10

254.369,68
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Baten

Bijdrage Huisvesting

2021
2020
begroot
realisatie

2020
2019
begroot
realisatie

34.800,00 32.214,49 32.300,00 39.994,48

Donaties

0,00

0,00

0,00

175,00

Rente

0,00

0,08

5,00

3,46

34.800,00 32.214,57 32.305,00 40.172,94
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Lasten

2021
2020
begroot realisatie

2020
2019
begroot
realisatie

Rente Hypotheek

7.550,00

7.632,19

6.700,00

7.435,70

0,00

0,00

0,00

8.002,95

3.500,00

3.779,49

3.700,00

3.454,73

Verzekering

600,00

607,07

580,00

559,15

Huisvesting

4.100,00

3.880,73

3.600,00

3.452,39

Afschrijving Gebouw

2.450,00

2.450,00

2.350,00

2.350,00

Kantoorkosten/folder

400,00

192,77

500,00

152,96

Website +ICTbeheer

700,00

139,89

900,00

573,60

Jaarlijks Uitje/open dag

1.000,00

716,90

1.000,00

0,00

Afschrijvingen

4.900,00

5.587,37

5.700,00

4.864,79

Res. Groot Onderhoud

8.000,00

7.000,00

6.000,00

8.500,00

Advies Externe Zaken

0,00

0,00

0,00

0,00

Subsidie

50,00

0,00

0,00

800,00

Diversen (onvoorzien)

500,00

0,00

500,00

0,00

Swammerdamstraat
Energie en Water

33.750,00 31.986,41 31.530,00 40.146,27
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Toelichting
1 Op het gebouw wordt afgeschreven tot 80% van de taxatiewaarde (€ 196.000).
Na de genomen klimatologische maatregelen is de waarde van het gebouw met € 10.000
gestegen.
2 Er wordt afgeschreven op inventaris (afschrijftermijnen 3-5 jaar).
3. Op hypotheek 2 wordt afgelost. Hypotheek 3 is nieuw ter dekking van de
klimaatmaatregelen. Ook op hypotheek 3 wordt afgelost.
4. Het patiëntenfonds wordt in stand gehouden door de onttrekkingen aan te vullen.
Door donaties t.b.v het fonds voor het afscheid van Hugo Cost Budde als huisarts, werd veel
geld toegevoegd.
5. Uit het batig saldo is een extra toevoeging boven op de begroting gedaan aan de
voorziening groot onderhoud. Dit ter bestrijding van toekomstige kosten van het onderhoud.
Dit waar in het verleden te weinig werd toegevoegd.
6. Uit de subsidievoorziening is een subsidie verleend aan de nieuwe huisarts voor haar
opleiding tot antroposofisch arts.
7. Het batig saldo is toegevoegd aan het eigen vermogen.
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Verslag kascontrole Stichting Ferrant 2020
Ondergetekenden hebben de boekhouding van Stichting Ferrant gecontroleerd. Hierbij zijn de
excel-file “ferrant 2020 boekhouding.xlsx”, alsmede de onderliggende bankmutaties, bank- en
hypotheeksaldi per einde jaar bekeken. Er is geen kas met contanten.
Op grond van de uitgevoerde kascontrole hebben we het volgende geconstateerd:
1. De structuur van de boekhouding is zorgvuldig opgezet. In 2020 zijn ruim 350 mutaties
nauwgezet verwerkt, waaronder enkele omvangrijke ten aanzien van hypotheek en
klimaatmaatregelen. Hiervoor willen we de penningmeester een compliment geven.
2. Er is één niet-materiële afwijking geconstateerd (t.w.v. EUR 14,-) bij het verwerken van de
afschrijvingstermijn van het alarmsysteem (5 jaar / 10 jaar). Deze behoeft ons inziens niet met
terugwerkende kracht op 2020 gecorrigeerd te worden.
3. Het is te overwegen of de huidige verdeling van kosten tussen stichting en huurders
verstandig is. De schoonmaak van het gebouw is nu geen onderdeel van de huurkosten. Ook
in een breder kader en in het licht van recente toename van het gebruik van de lief-en-leed pot
door de huurders zou het bestuur erover kunnen nadenken, en met de huurders kunnen
bespreken, hoe de verdeling is opgezet.
4. Het bestuur zou kunnen kijken welke (strategische) plannen er voor de toekomst mogelijk
zijn om de antroposofische zorg in Amersfoort te bevorderen, en hoe deze vanuit de stichting
te financieren zijn. Na significante acties over de afgelopen jaren (Swammerdamstraat,
klimaatmaatregelen) zou hiervoor ruimte kunnen ontstaan.
5. Voorgesteld wordt de kascontrole volgend jaar eerder uit te voeren.
Met vriendelijke groet,
Pieter Bas Schrieken & Maarten Robers
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