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INFORMATIE OVER HET FINANCIEEL BIJDRAGEN IN DE KOSTEN VAN DE STICHTING
Het doel van dit informatieblad is om ons standpunt toe te lichten m.b.t. het financieel bijdragen door
cliënten ter dekking van de kosten van de stichting.
(1) De stichting heeft als doel om ambulante psychopastorale zorg te verlenen op professioneel
niveau aan christenen die – gezien de ernst van hun problematiek – in hun kerk/gemeente
onvoldoende geholpen kunnen worden. Omdat de initiatiefnemers van de stichting deze
vorm van hulpverlening zien als een door God gegeven roeping, verlenen zij deze zorg zonder
enig winstmotief. Medewerkers van de stichting ontvangen dus geen salaris.
(2) Dat er geen salaris wordt betaald, betekent echter niet dat de stichting geen kosten zou
maken. Op jaarbasis bedragen de kosten ongeveer € 12.000. Het gaat dan om de kosten van
de therapieruimte, testmateriaal, trainingen, kantoorkosten, investeringen,
vrijwilligersvergoedingen enz. Een gedetailleerd financieel overzicht is opgenomen in ons
jaarverslag dat u aantreft op onze website onder downloads. Omgerekend naar het aantal
therapiegesprekken komen genoemde kosten per gesprek uit op ongeveer € 40.
(3) In de achterliggende jaren hebben de initiatiefnemers van de stichting de kosten grotendeels
(voor 2/3 deel) voor hun rekening genomen. Er werd nauwelijks met cliënten over het
kostenaspect gesproken. Inmiddels is bij de initiatiefnemers de overtuiging gegroeid dat het
gezond is dat cliënten ook zelf, naar vermogen, een financiële bijdrage leveren. Die bijdrage
kan onder meer gezien worden als een blijk van de toewijding van de cliënt aan het eigen
veranderproces. Besloten is om cliënten voortaan te informeren over het kostenaspect en
hen tevens te motiveren om naar vermogen financieel bij te dragen in de vorm van een
vrijwillige gift. Door de ANBI-status van de stichting zijn giften voor de schenker fiscaal
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (binnen de geldende fiscale regels).
(4) Cliënten worden vriendelijk verzocht om hun verantwoordelijkheid te nemen en om naar
vermogen per therapiesessie een vrijwillige gift aan de stichting over te maken. Om
kostendekkend te zijn is € 40 per sessie nodig. Wij begrijpen dat het voor sommige cliënten
financieel gezien niet haalbaar is een dergelijk bedrag bij te dragen en daarom minder of
eventueel niets doneren. In dat geval wordt het tekort aangevuld door de initiatiefnemers
van de stichting en andere gevers.
(5) Onze cliënten worden vooraf en/of in het intakegesprek geïnformeerd over bovenstaand
standpunt m.b.t. giften. Wat de cliënt vervolgens besluit hiermee te doen, wordt beschouwd
als zijn/haar persoonlijke verantwoordelijkheid maar zal in geen geval van invloed zijn op de
kwaliteit van de zorg die wordt verleend.

-----------------oktober 2015

