
 

 
 
 

BELEIDSPLAN VERENIGING EEN HANDREIKING 2020 

 
Gegevens instelling 
Naam    Vereniging Een Handreiking 
Adres    p/a Pirkweg 10, 8075 PP  ELSPEET 
KvK nr.   40465914 
Fiscaal nr.  813687937 
IBAN nr.   NL52RABO0331529599 
BIC nr.    RABONL2U 
 
Algemeen 
Vereniging Een Handreiking werd in 1996 opgericht. De vereniging heeft als grondslag de 
Bijbel en aanvaardt als daarop gegrond de Drie Formulieren van Enigheid, zoals vastgesteld in 
de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. 
 
Doelstelling. 
De vereniging heeft ten doel het ondersteunen van familieleden van psychisch zieken, het 
behartigen van hun belangen en het verstrekken van ter zake doende informatie. De 
vereniging tracht dit doel o.a. te bereiken door: 

• het stimuleren van onderling contact en onderlinge steun tussen familieleden en 
andere betrokkenen; 

• het geven van advies en voorlichting aan familieleden en andere betrokkenen; 

• het geven van voorlichting en algemene informatie over psychische problemen aan 
ambtsdragers van kerken; 

• het bevorderen van aandacht voor de problematiek van familieleden en betrokkenen 
binnen kerken en media. 

Het geven van psychiatrische of andere professionele hulp stelt de vereniging zich nadrukkelijk 
niet ten doel.  
 
Activiteiten. 
De vereniging werkt in 5 regio’s, welke per jaar twee of drie bijeenkomsten organiseren. 
Tijdens deze bijeenkomsten wordt een thema behandeld. Dit kan informatie over een bepaald 
ziektebeeld zijn of een meer pastoraal onderwerp. In deze bijeenkomsten is er volop 
gelegenheid elkaar te ontmoeten.  
 
De 5 regio’s waarin Vereniging Een Handreiking werkt zijn:  

• regio Hart van Holland 

• regio Staphorst 

• regio Veenendaal 

• regio Veluwe 

• regio Zeeland 
Wanneer een nieuwe regio van start gaat wordt ook naar andere “witte vlekken” op de kaart 
gekeken. Daarnaast wordt vier keer per jaar een verenigingsblad verspreid onder alle leden. 



 

 
 
 
Beleidsplan 
De vereniging verzorgt op aanvraag presentaties en lezingen over onderwerpen rondom het 
zijn van familie of naastbetrokkene van mensen met een psychische ziekte. 
 
Waar mogelijk vindt overleg plaats met zorginstellingen om de belangen van familieleden en 
andere betrokkenen voor het voetlicht te brengen. 
 
Bestuur 
Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen: 

• Dhr. W. Visser, Nunspeet      Voorzitter 

• Dhr. J. van Hell, Gouda       Penningmeester 

• Mevr. A. Kroes, Elspeet      Secretaris 

• Mevr. C. Nijsse-Boogaard, Barendrecht     Lid 

• Dhr. A. den Ouden, Gouda      Lid 

• Mevr. A.M. Visser, Ede      Lid 
 
Geen van de bestuursleden ontvangt een bezoldiging. Onkosten gemaakt voor de vereniging 
kunnen worden gedeclareerd. 
 
Bestuursleden worden door de algemene vergadering gekozen uit door het bestuur 
voorgedragen kandidaten. 
 
Geldmiddelen 
De vereniging heeft geen winstoogmerk. De vereniging ontvangt gelden uit contributies, 
donaties, giften en legaten. 
 
Bij liquidatie van de vereniging wordt door de algemene vergadering die het besluit tot 
liquidatie neemt de bestemming van een eventueel batig saldo vastgesteld, en wel 
zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging. 


