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Voorwoord 
 
Dit is het eerste jaarverslag van Stichting de Advieswinkel, dat verslag doet van de periode van 
oprichting (7 april 2014) tot het einde van het eerste boekjaar (1 juli 2014). 
 
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 
helft van 2014 is voornamelijk gewerkt aan het aanscherpen van het concept, het uitbouwen van het 
netwerk, het zoeken van een locatie voor de eerste Advieswinkel in Amsterdam en het zoeken van een 
bestuur voor het bestuursjaar 2014-2015. 
 
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 en een korte toelichting. 
 
  

1 
 



Jaarverslag en afrekening 2014 

 

Algemeen 
 
Adresgegevens 
 
Stichting de Advieswinkel 
Roelof Hartplein 2 T 
1071 TT 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 
 
Dhr. A. Rol (Voorzitter) 
Dhr. B.R. Lubbers (Penningmeester) 
Mevr. S. Ghasabhaje Shirazi (Secretaris) 
 
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 
 

 
 
Toelichting 
 
De kosten voor de Kamer van Koophandel waren eenmalige inschrijvingskosten. De organisatiekosten 
bestonden uit reiskosten en koffie/thee voor interne meetings en de sollicitatierondes voor het bestuur 
2014-2015. De kosten voor public relations zijn gemaakt voor netwerkactiviteiten. 
 
Alle kosten gemaakt in bovenstaande periode zijn voorgeschoten door bestuursleden. Wegens het 
ontbreken van inkomsten zullen de vorderingen van deze kosten blijven staan tot het volgende 
boekjaar. 
 
 
Ondertekening 
 
A. Rol (Voorzitter) B.R. Lubbers (Penningmeester) S. Ghasabhaje Shirazi (Secretaris) 
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