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Voorwoord 
 
Dit is het tweede jaarverslag van Stichting de Advieswinkel, dat verslag doet van de periode van 1 juli 
2014 tot het einde van het tweede boekjaar (1 juli 2015). 
 
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.  
 
De rest van dat jaar en de eerste vier maanden van 2015 zijn besteed aan de voorbereidingen op het 
openen van de eerste locatie. Zo zijn er verzekeringen afgesloten, is een locatie geregeld, zijn er 
inkomsten gegenereerd middels een crowdfundingscampagne bij http://voorjebuurt.nl en een 
gehonoreerde subsidieaanvraag bij Fonds Psychische Gezondheid, zijn er met verschillende instanties 
samenwerkingsverbanden aangegaan en zijn er vrijwilligers geworven en getraind. Op 4 mei is 
vervolgens de eerste openingsdag geweest van onze eerste locatie 'De Gooyer' van thuiszorgorganisatie 
Cordaan. In de periode tot 1 juli is met vier vrijwilligers en één achterwacht per dienst gewerkt. De 
Advieswinkel was geopend voor bezoekers op maandagmiddagen en donderdagavonden. 
 
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. 
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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 
 
Mevr. S. Ghasabhaje Shirazi (Voorzitter) 
Dhr. L. L. van Wanrooij (Penningmeester) 
Mevr. K. Kolder (Secretaris) 
Mevr. C. F. A. Alleijn (Bestuurslid Werving & selectie) 
Mevr. I. Nauta (Bestuurslid Externe relaties) 
 
Raad van Toezicht 
Mevr. M. J. H. Bekker 
Dhr. G. Cornel 
Mevr. K. Helmus 
Mevr. B. M. Hilhorst 
 
Commissie van Advies 
Dhr. B. 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. 
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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. 
 
Jaarrekening 

 
Afrekening 
 

 
 
 
Toelichting 
 
Een uitgebreide toelichting per kostenpost is te vinden in het bijgevoegde excelbestand "kosten 
2015.xlsx". Alle hierin geel gemarkeerde uitgaven op het eerste tabblad hebben betrekking op de 
periode 01-07-2014 tot 01-07-2015. Samengevat waren organisatiekosten en promotiemateriaal de 
grootste kostenposten. Naast de inkomsten verworven vanuit de crowdfundingscampagne is door Fonds 
Psychische Gezondheid op 23 april 2015 een subsidie van €5000,- toegekend aan de Advieswinkel. In 
principe wordt dit bedrag pas aan het einde van de periode waarop de subsidietoekenning betrekking 
heeft toegekend, te weten 30 april 2016. Het is wel mogelijk tussentijds voorschotten aan te vragen. 
Aangezien er tot 01-07-2015 geen gebruik gemaakt is van deze optie, zijn de inkomsten gegenereerd 
vanuit deze subsidieaanvraag niet opgenomen in de jaarrekening over 2015, maar slechts bij deze 
toegelicht. 
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Balans 
 

 
 
 
 

Ondertekening 
 
S. Ghasabhaje Shirazi  (Voorzitter) L. L. van Wanrooij (Penningmeester) K. Kolder (Secretaris) 
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