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1. Inleiding 
 
Hierbij biedt het Bestuur van de Stichting Ferrant u een Jaarverslag aan over 2021. 
 
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 2021. 
 
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 
 

 
Bestuur Ferrant 
Aandachtspunten afgelopen jaar die voor het bestuur belangrijk waren : 
Participatie van de cliënten/ patiënten van het therapeuticum bevorderen. 
Als je naar de begin statuten kijkt was er een actieve bijdrage van patiënten ook binnen het 
bestuur. 
Hoe is dat nu weer in nieuwe vormen mogelijk? 
  
Het kijken naar de toekomst van antroposofische huisartsen en therapeuten en hun 
samenwerking en financiering in Amersfoort 
Het op zoek gaan naar bestuursleden voor de stichting Ferrant. 
Het is verheugend om te zien dat de nieuwe huisartsen en de therapeuten in de 
samenwerking groeiende zijn en er veel nieuwe patiënten zich inschrijven. 
De investeringen om het gebouw een prettige werk temperatuur en duurzame verwarming of 
verkoeling te geven werpen hun resultaten af. 
  
Namens het bestuur 
Wim Cornelisse  
Voorzitter 
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2.   Het  Bestuur van de Stichting Ferrant 
 

• Wim Cornelisse voorzitter 

• Andre Wilbers penningmeester 

• Maarten Robers lid 

• Nienke van Delden lid (en vertegenwoordiger van de 
werkers) 

• Alice van Kuilenburg lid (en vertegenwoordiger van de 
werkers) 
 

 
                                                                                              
3.   Activiteiten in en rond het Therapeuticum 

 
In het jaar 2021 bood Therapeuticum Artemis onderdak aan de volgende disciplines in de 
antroposofische gezondheidszorg: 
 

• Huisartsengeneeskunde voor ongeveer 2100 patiënten 

• POH, GGZ, somatiek en kinderen 

• Fysiotherapie met zowel ritmische massage (volgens M.       
Hauschka), Bentinck massagetherapie en Bowen therapie. 

• Manuele therapie  

• Kunstzinnige therapie en biografische gesprekken 

• Euritmietherapie 

• Natuurvoedingskundige  
 

 
Gezamenlijke patiëntenbesprekingen  
Doel is om vanuit meerdere gezichtspunten en disciplines te zoeken naar 
zinvolle begeleiding van een patiënt in haar/zijn ziekteproces. 
 
 
Zakelijk overleg binnen het team van therapeuten 
In het afgelopen jaar hebben er 4 ondernemersvergaderingen plaatsgevonden. 
Hoofdpunten: 

• Bespreken mandaten en vooruitblik en actiepunten 

• Gezamenlijk ontwikkelen van beleid  

• Toekomstplan Therapeuticum korte en lange termijn; 
antroposofische zorg centraal. 

 
 
De volgende mandaten zijn werkzaam: 
 

1. Inhoudelijke besprekingen (Simone Pieterse) 
2. Onderhoud Therapeuticum (Nienke van Delden) 
3. Ruimte- en huurverdeling (Josée Niekus) 
4. Communicatiemiddelen (Alice van Kuilenburg) 

 
 
Overige taken die uitgevoerd worden zijn: 

• Tuin – Hetty van Dijk 

• Interne kas – Arjan Boschuijzen 

• Verzorgen van kunst exposities – José Niekus 

 



  Stichting Ferrant Amersfoort 

 www.therapeuticum-artemis.nl  

 
 
Tuingroep 
Het onderhoud van de tuin is wat betreft uitvoer en organisatie in handen van Hetty van Dijk 
samen met enthousiaste vrijwilligers. Iedere 2de zaterdagochtend van de maand wordt er in 
de tuin gewerkt. 
Er is door een extern bedrijf snoeiwerk verricht, tevens zijn er rekken geplaatst waar 
klimplanten tegenaan kunnen groeien. 
 
 
Fietsenafdak 
Er is een wens om een aparte stalling te creëren voor fietsen van medewerkers, hiervoor 
moest een aanvraag voor toestemming ingediend worden bij de gemeente. Er is een offerte 
aangevraagd en tekening gemaakt. Plaatsing in 2022. 
 
 
Klimatologische maatregelen 

Split unit airconditioning voor bijverwarming en koeling is geïnstalleerd en draagt op een 

prettige manier bij aan het werken in het Therapeuticum. 

 

Verzorgen Nieuwsbrief 
Elk kwartaal is er een Nieuwsbrief verzonden naar geabonneerden (247), de inhoud wordt 
door de medewerkers, en soms patiënten, van het Therapeuticum verzorgd. 
 

 

Nieuwe collega’s 

Vanaf 01-04-2021 is Caecilia Verlinden als regulier en antroposofisch huisarts komen 

werken naast praktijkhouder en huisarts Nienke van Delden in het Therapeuticum. 

Vanaf juli 2021 is Mirja van Doesburg in het Therapeuticum komen werken als 

Praktijkondersteuner Jeugd GGZ. 

 

 

Afscheid collega’s 

Vanaf 1 april is Wendelien Heddema niet meer werkzaam binnen het Therapeuticum.  

Ze was werkzaam sinds 2015 als huisarts, regulier en antroposofisch.  

 

Nieuwjaarsbijeenkomst bestuur stichting Ferrant en medewerkers Artemis 
In januari was er een bijeenkomst op het Therapeuticum, een fijn samenzijn met een korte 
terugblik op het afgelopen jaar, en een inhoudelijke bijdrage. 
 
 
Jaarlijks uitje samen met bestuur 
Op 5 juni was het jaarlijkse uitje, een gezellige dag in de dierentuin. 

 

 



  Stichting Ferrant Amersfoort 

 www.therapeuticum-artemis.nl  

 
 

 

Cursus Volkier Bentinck Massagetherapie 

Op zaterdag 9 oktober is er een nascholingsdag georganiseerd met het thema: Wat doet 
ritme aan de patiënt en aan jou als therapeut. Vanwege het aantal deelnemers en de 
coronamaatregelen is de groep uitgeweken naar een ruimte bij de buren, de Nieuwe Kerk. 
Het was een leerzame en inspirerende dag met ritme oefeningen (TaKe TiNa) inhoudelijke 
bijdragen en casus besprekingen. 
 
Op 30-10, 13 en 20-11 waren er 3 introductiedagen in de Volkier Bentinck Massagetherapie, 
met 6 cursisten is het thema polariteit zowel theoretisch, kunstzinnig, als praktisch 
uitgewerkt. Een fijne groep die in 2022 verder gaat met de opleiding. 
 

 

Ontmoeting met zorgteam VSA (Vrije School Amersfoort) 

Op 8 november is er een kennismaking geweest met 2 interne begeleiders van de school, 

doel was om elkaars expertise te leren kennen.  

 

 

 

Brainstorm bijeenkomst met bestuur en ondernemers Therapeuticum Artemis 

Op zaterdag 11 december was er een bijeenkomst over visie, huidige organisatiestructuur en 

wensen voor toekomst t.a.v. organisatie en ruimte.  

Tekst van onze visie is met instemming iets aangepast; 
 
Therapeuticum Artemis biedt antroposofisch geïnspireerde zorg voor mensen uit Amersfoort 
en omgeving. In de zorg staat de mens centraal, die het evenwicht zoekt tussen polariteiten.  
Het Therapeuticum wil ondersteuning bieden in de zoektocht naar het evenwicht. 

Verder is de organisatie t.a.v. de mandaten en taken opnieuw tegen het licht gehouden en 

verduidelijkt. Vergadermomenten besproken en nieuwe indeling gemaakt. Na eerste helft 

2022  evaluatie gewenst. 

 

Wensen voor de toekomst moeten nog een vervolg krijgen. 

 
 
Beleidsvoornemens 2022 
 

• Samenwerking onderhouden met werkers binnen het 
Therapeuticum 

• Vervolg Brainstorm dag organiseren 

• Contacten verzorgen en onderhouden met wijkteams, VSA 

en gemeente Amersfoort 
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4. Financieel verslag 2021 

 

 

Balans                     

                      

Activa  31-12-21  31-12-20   Passiva 31-12-21  31-12-20   

              

Gebouw  229.962,74  232.412,74   Eigen Vermogen 69.583,81  69.377,03   
              

Inventaris  26.674,75  27.045,22   Statiegeld 18.122,18  18.122,18   
              

Triodosbank 11.051,75  9.755,09   Hypotheek 1 78.731,64  78.731,64   
              

ASN-bank  16.769,05  11.768,97   Hypotheek 2 56.879,95  59.866,15   

              

Overloopposten 0,00  0,08   Hypotheek 3 20.287,45  21.369,49   

              

Debiteuren  0,00  0,00   Groot Onderhoud 29.193,67  21.733,38   

             

       Overloopposten 164,70  0,00   
              

        Subsidie Reserve 4.576,27  3.076,27   
              

        Patiëntenfonds 5.565,03  6.932,03   
              

        Crediteuren  1353,59  1.773,93   

                  

   284.458,29  280.982,10    284.458,29  280.982,10   
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Staat van baten en lasten         

              

Baten   2022 2021 2021 2020   

   begroot realisatie begroot realisatie   

         
Bijdrage 
Huisvesting 35.100,00 37.084,40 34.800,00 32.214,49   

         

Donaties  0,00 0,00 0,00 0,00   

         

Rente   0,00 0,00 0,00 0,08   

        

        

        

         

         

         
         

         
         

         
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
         

         

         

             

         

   35.100,00 37.084,40 34.800,00 32.214,57   

         

         

              

(Batig)Saldo 1.400,00 206,78 1.050,00 228,16  
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Lasten   2022 2021 2021 2020   

  begroot realisatie begroot realisatie   

        

Rente Hypotheek  5.800,00 6.250,48 7.550,00 7.632,19   

        

Energie en Water  4.000,00 2.761,07 3.500,00 3.779,49   

        

Verzekering  1.000,00 897,80 600,00 607,07   

        

Huisvesting  4.200,00 3.764,32 4.100,00 3.880,73   

        

Afschrijving Gebouw  2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00   

        

Kantoorkosten/folder  500,00 185,87 400,00 192,77   

        

Website +ICTbeheer  700,00 1.245,82 700,00 139,89   

        

Jaarlijks Uitje/open dag  1.000,00 312,00 1.000,00 716,90   

        

Afschrijvingen  5.550,00 5.227,86 4.900,00 5.587,37   

        

Res. Groot Onderhoud  8.000,00 10.000,00 8.000,00 7.000,00   

        

Advies Externe Zaken  0,00 0,00 0,00 0,00   

        

Subsidie  0,00 2.500,00 50,00 0,00   

        

Diversen (onvoorzien)  500,00 1.282,40 500,00 0,00   

        

            

        

  33.700,00 36.877,62 33.750,00 31.986,41   
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Toelichting 

1 Op het gebouw wordt afgeschreven tot 80% van de taxatiewaarde (€ 196.000). 

2 Er wordt afgeschreven op inventaris (afschrijftermijnen 3-5 jaar). 

3. Op hypotheek 2 &3 wordt afgelost 
4. Het patiëntenfonds wordt in stand gehouden door de onttrekkingen naar behoefte aan te 
vullen. 

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. Aan de subsidiepot is een extra toevoeging gedaan uit het batig saldo,  

dit om toekomstige ondersteuning vanuit Ferrant mogelijk te maken. 

7. Het batig saldo is toegevoegd aan het eigen vermogen. 
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Verslag kascontrole Stichting Ferrant 2021  
Ondergetekenden hebben de boekhouding van Stichting Ferrant gecontroleerd. Hierbij zijn de excel-file 
“ferrant 2021 boekhouding.xlsx”,  

alsmede de onderliggende bankmutaties, bank- en hypotheeksaldi per einde jaar bekeken. 
Ook zijn er onderliggende akkoorden van de voorzitter op hoge betalingen ingezien. Er is geen kas met 
contanten.  
Op grond van de uitgevoerde kascontrole hebben we het volgende geconstateerd: 
De structuur van de boekhouding is overzichtelijk opgezet, waarin de ruim 240 mutaties helder terug te 
vinden zijn. 

Hiervoor willen we de penningmeester wederom een compliment geven. 
 
Op basis van de stukken heeft de commissie een tweetal boekingen geconstateerd waarbij de 
kostenplaats of datum niet correct was. 

Deze zijn nog voor de afronding van de controle gecorrigeerd. 

 
De kascontrolecommissie heeft daarnaast vier discussiepunten voorgelegd aan het bestuur: 
o   detaillering van het onderhoudsplan ter onderbouwing van de benodigde reservering en 
gerelateerde kasstroom op langere termijn. 

o   verduidelijken en heroverwegen structuur en rolverdeling tussen werkers/huurders en stichting 

 (wie betaalt wat, wie doet wat en wie draagt welke risico's?). 

o   zoeken naar een passende manier om de schoonmaakster te betalen. 

o   beleid patiëntenfonds en subsidiefonds documenteren 

 
Pieter Bas Schrieken en Maarten Robers 

 


