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Vrienden van Eleos ondersteunt het herstel

van mensen met psychische problemen.
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1. Voorwoord 

- onderzoek

- identiteit en preventie, en

- kind en jeugd,

- Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) in het kader van onderzoek en ontwikkeling 

(zie hiervoor www.kicg.nl)

-

- Specifieke ontwikkeling van e-health modules voor haar christelijke doelgroep

- Continueren van aanbod en exploitatie van verlieslatende 'Relatietherapie'

- Continueren van lokaal aanbod van behandeling en begeleiding van jeugdigen

-

-

-

Amersfoort, 20 april 2021

Voor dit alles is veel geld nodig. We hopen van harte dat onze donateurs en andere gevers 

Vrienden van Eleos een warm hart blijven toedragen. Dat de Heere onze God de besteding van 

deze middelen zegent.

We zijn dankbaar dat Eleos goed bekend is bij haar achterban en dat particulieren, kerken en 

andere organisaties ook in 2020 aanvullende financiële middelen hebben geschonken om veel 

mooi maar ook identitair gebonden zorg in de ggz mogelijk te maken. Vooral dat werk dat gericht 

is op:

In 2019 is de Stichting Vrienden van Eleos opgericht. Een nieuwe start, omdat in het verdere 

verleden een soortgelijke stichting werd opgeheven. Om de onafhankelijkheid en transparantie  te 

bevorderen en te waarborgen heeft in het verslagjaar de ontvlechting van (nu) Stichting Eleos, 

christelijke ggz plaatsgevonden. 

en waar geen of onvoldoende directe financieringsmiddelen voor beschikbaar worden gesteld door 

zorgverzekeraars, gemeenten of andere opdrachtgevers.

Specifieke scholing van medewerkers op thema's als psychiatrische problemen in relatie tot 

geloof en behandeling/begeleiding

Ondersteuning met informatiebijeenkomsten van kerkenraden inzake psychiatrie en geloof.

Fondsvorming voor instandhouding en nieuwbouw behandelcentrum de fontein te Bosch en 

Duin

In het kader van het tegengaan van eenzaamheid de inzet van het programma 

Van Harte' in samenwerking met de Reformatorische Omroep en Pro Life Zorgverzekeringen.

 Pro Life Zorgverzekeringen.

De niet uitgegeven ontvangen financiële middelen zullen op basis van ingediende en gehonoreerde 

projectaanvragen hun beslag krijgen. Op dit moment voorzien we onder meer de volgende 

concrete doelen c.q. zijn de volgende aanvragen door het bestuur in belangrijke mate 

gehonoreerd:
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2. BALANS PER 31 DECEMBER 2020

2020 2019

ACTIVA € €

Debiteuren -                -                

Overige vorderingen -                10.522          

-                10.522          

Liquide middelen 481.783        289.920        

Totaal activa 481.783        300.442        

2020 2019

€ €

PASSIVA

Stichtingskapitaal -                -                

Eigen vermogen 165.574        183.130        

165.574        183.130        

Bestemmingsreserve -                -                

Kortlopende schulden 316.209        117.312        

Totaal passiva 481.783        300.442        
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3. RESULTAATREKENING OVER 2020

2020 2019

ONTVANGSTEN € €

Giften Kerken 115.472        120.514        

Giften Overig 82.638          83.385          

198.111        203.899        

Overhevelen netto saldo giften vanuit Eleos -                122.620        

Totaal ontvangsten 198.111        326.520        

2020 2019

UITGAVEN € €

VvE Activiteiten 27.205 -                

Drukwerk en Porti (Eleos Script) 27.356 40.000          

Public relations 2.964 2.967            

Bijdrage in financiering KICG 75.000 75.000          

Doorbelaste functionele kosten Eleos 80.000 22.500          

Overige directe organisatiekosten 3.141 2.923            

Totaal uitgaven 215.666        143.390        

Exploitatieresultaat -17.556         183.130        
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4. TOELICHTING

4.1 Algemene grondslagen

4.2 Toelichting op de balans

4.3 Toelichting op de restultaatrekening

Naar functies zijn in 2020 gelden als volgt aangewend,

- Financiering onderzoek en ontwikkeling. Bijdrage in exploitatie KICG 75.000          

Aan Eleos is bijgedragen in de financiering van de volgende functionele aangelegenheden:

- Versterken van relatie met kerken en fondsenwerving 25.000          

- Interne projecten Eleos direct ten behoeve van cliënten 35.000          

- Voorstel module over 'Leven met aandacht' 20.000          

Voor bestuur en management zijn geen vergoedingen verstrekt.

97,2% van de kosten in 2020 zijn besteed aan de doelstelling van de stichting.

5. RESTULTAATBESTEMMING

Het negatief saldo is verrekend met het eigen vermogen.

6. Vaststelling jaarrekening

7. SAMENSTELLING BESTUUR

Dhr. S.G. Geuze (secretaris)

Dhr. A.D. Vingerling RA (penningmeester)

Statutaire doelstelling

Dhr. Prof. dr. ir. H. Jochemsen (voorzitter)

"Het verlenen van financiële en andere hulp aan de stichting: Eleos, Stichting Gereformeerde 

Geestelijke Gezondheidszorg, statutair gevestigd te Amersfoort, ingeschreven in het 

Handelsregister onder nummer 32078404, hierna ook aangeduid als: “Eleos”, bij de uitvoering van 

de taken die tot de doelstelling van Eleos te rekenen zijn, maar waarvan de kosten niet ten laste 

van de exploitatierekening van Eleos gebracht kunnen of mogen worden of kunnen worden voldaan 

uit (opbrengsten van) het eigen vermogen van Eleos."

De niet bestede onvangen gelden zullen vanaf 2020 worden aangewend waarbij de doelstelling van 

de stichting leidend is. Zie verder hetgeen is opgemerkt in het voorwoord.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Eleos heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld in de 

vergadering van 20 april 2021. 
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