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STICHTING DE ADVIESWINKEL 
Jaarverslag en afrekening 2017-2018 

 
VOORWOORD 
 
Dit is het vijfde jaarverslag van Stichting de Advieswinkel, dat verslag doet van de periode van 1 juli 2017 
tot het einde van het vierde boekjaar (30 juni 2018). 
 
Het concept de Advieswinkel werd bedacht door de Nationale DenkTank 2013, een denktank die tot doel 
had nieuwe ideeën bij te dragen voor een duurzaam zorgstelsel van hoge kwaliteit. In de eerste jaren 
sinds de oprichting van de stichting is er voornamelijk gewerkt aan het aanscherpen van het concept, het 
uitbouwen van het netwerk, het vestigen van de eerste Advieswinkel in Amsterdam en het genereren 
van inkomsten. In het jaar 2017 – 2018 is vanaf april gekozen voor drie nieuwe locaties van waaruit De 
Advieswinkel werkzaam is: twee buurthuizen en een kringloopwinkel. Naast deze verandering is er 
doorgewerkt aan de bekendheid van De Advieswinkel door het aangaan van nieuwe 
samenwerkingsverbanden en de verspreiding van professioneel ontworpen promotiemateriaal in 
Amsterdam en via sociale media. Dankzij een gehonoreerde subsidieaanvraag bij de Gemeente 
Amsterdam Oost is de financiële situatie van de stichting verbeterd. Hierdoor is De Advieswinkel voor in 
ieder geval de komende twee jaar financieel stabiel. Daarnaast is de grootste kostenpost ‘verzekering’ 
van De Advieswinkel weggevallen, door de Amsterdamse Vrijwilligersverzekering waarbij iedereen die in 
Amsterdam vrijwilligerswerk verricht gratis verzekerd is. De kosten hiervan worden door de gemeente 
betaald.  
 
Het eerste deel van dit verslag bevat algemene gegevens: het adres van de stichting, de rechtsvorm, 
bestuurssamenstelling en doelstelling. Het tweede deel bestaat uit een overzicht van de gemaakte 
kosten. 
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ALGEMEEN  
 
Adresgegevens 
Stichting de Advieswinkel 
Von Zesenstraat 298 
1093 BJ Amsterdam 
E-mail: info@de-advieswinkel.nl 
 
Rechtsvorm 
Stichting de Advieswinkel is een stichting gevestigd te Amsterdam. De stichting is op 9 april 2014 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. 
 
Bestuur 
Mevr. N. Heijkoop (voorzitter) 
Mevr. C. Post (secretaris) 
Dhr. T.C. Renkema  (penningmeester) 
 
Raad van Toezicht 
Prof. Dr. M.H.J. Bekker 
Dhr. G.J.M. Cornel 
Drs. K.L. Helmus 
Mevr. M.M. Horsting 
 
Commissie van Advies 
Mevr. S. Ghasabhaje Shirazi 
Mevr. M. ter Avest 
Dhr. B.R. Lubbers 
Dhr. A. Rol 
 
Doelstelling 
Stichting de Advieswinkel streeft twee doelen na, die zoveel mogelijk gelijktijdig en in onderlinge 
samenhang worden nagestreefd: 

1. het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen van de algemene bevolking door middel 
van het verhogen van de psychische volksgezondheid; 

2. het bevorderen van de praktische vorming van gevorderde universitaire psychologiestudenten.  
 
De Advieswinkel wil de drempel om psychologische hulp te zoeken verlagen, het praten over psychische 
klachten normaliseren en zo voorkomen dat deze klachten verergeren. Mensen met milde psychische 
problemen lopen namelijk vaak jaren met hun klachten rond voordat ze naar de huisarts of psycholoog 
gaan. Dat zorgt voor ziekteverzuim en verergering van de klachten, waardoor psychische problemen 
steeds grotere gevolgen hebben. 
 
Bij de Advieswinkel krijgen mensen met lichte psychische klachten gratis en anoniem advies. Dit advies 
zal worden gegeven door talentvolle, gevorderde psychologiestudenten. De Advieswinkel beoogt deze 
studenten hiermee een unieke kans te geven om tijdens hun studie meer praktijkervaring op te doen. 
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JAARREKENING  

Afrekening 2018 
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Periode: 01-07-2017 t/m 30-06-2018    

    

Inkomsten boekjaar 2018:    

Subsidie Fonds Psychische Gezondheid €1.100,00   

Subsidie Gemeente Amsterdam Oost €3.500,00   

    

Uitgaven boekjaar 2018:    

Verzekeringen   € 697,08 

Promotiekosten   € 606,24 

Kantoorkosten   € 519,24 

Coördinatiekosten   € 480,17 

Overige kosten   € 30,74 

    

 €4.600,00  €2.333,47 

    

    

Verschil: inkomsten - uitgaven €2.266,53   

    



Balans 30 juni 2018 
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Activa 30-6-2014  30-6-2015  30-6-2016  30-6-2017  30-6-2018

Bank   € 1.911,25  € 319,71  € 3.833,72  € 5.956,60

Borg   € 50,00  € 50,00  € 50,00  € 50,00

         

 € 0,00  € 1.961,25  € 369,71  € 3.883,72  € 6.006,60

         

Passiva 30-6-2014  30-6-2015  30-6-2016  30-6-2017  30-6-2018

Crediteuren 2014 € 127,42  € 127,42      

Crediteuren 2015   € 1.380,19      

Crediteuren 2016     € 159,06  € 106,32  

Crediteuren 2017       € 37,33  

Crediteuren 2018         € 0,00

Eigen vermogen -€ 127,42  € 453,64  € 210,65  € 3.740,07  € 6.006,60

         

 € 0,00  € 1.961,25  € 369,71  € 3.883,72  € 6.006,60


