Geef voor je therapeuticum
De Stichting Ontwikkeling Therapeuticum Aquamarijn heeft als doelstelling het bevorderen van de
antroposofische gezondheidszorg in Arnhem en omgeving. Dit doen we door de dialoog tussen het
Therapeuticum en de patiënten te ontwikkelen en te onderhouden. Het uitgeven van het boekje
Aquatinten is hier een mooi voorbeeld van.. Ook bevorderen we de actieve ontmoetingen tussen
patiënten, artsen en therapeuten, door het organiseren van activiteiten in het kader van voorlichting,
scholing en ontwikkeling. Daarnaast maken we antroposofische zorg in het Therapeuticum Aquamarijn
mogelijk door een bijdrage in de meerkosten van de zorg voor onze rekening te nemen. En we maken
therapieën voor patiënten met lage inkomens toegankelijk door 5000 euro in het Therapiefonds te
storten. Momenteel staan onderzoeken naar duurzaamheid hoog op de agenda.
Om al deze mooie initiatieven mogelijk te maken, is er schenkgeld nodig. We hopen dan ook van
harte dat u dit jaar weer uw vrijwillige deelnemersbijdrage stort. Onze dank is groot.
Met vriendelijke groet,
Anne Veenstra, voorzitter bestuur Stichting Ontwikkeling Therapeuticum Aquamarijn
De verantwoording van de uitgave van de deelnemersbijdrage wordt jaarlijks verzorgd tijdens de openbare
vergadering waar het jaarverslag wordt toegelicht. Het financiële jaarverslag kunt u ook op de website vinden.
Verder in de brief vindt u de begroting voor 2018 van de Stichting Ontwikkeling Therapeuticum Aquamarijn.
Hieronder vindt u de richtbedragen voor de hoogte van de deelnemersbijdrage. U bepaalt zelf hoeveel u bij wilt
dragen aan het Therapeuticum.

DEELNEMERSBIJDRAGE 2018
Laag inkomen
Middel inkomen
per volwassene (18 jaar en ouder)
€ 10
€ 25
kinderen (tot 18 jaar)
vrij
vrij

Hoger inkomen
€ 40
vrij

Graag overschrijven op NL06 TRIO 0 197615120 [geldt niet indien u al een automatische betaalopdracht hebt ingesteld]
t.n.v. Stichting Ontwikkeling Therapeuticum Aquamarijn
o.v.v. Deelnemersbijdrage 2018 + UW POSTCODE EN HUISNUMMER
U kunt uw bijdrage jaarlijks, per kwartaal of maandelijks betalen. Bij betaling per kwartaal of maand
verzoeken wij u vriendelijk om een automatisch betalingsopdracht in te stellen.
Patiënten die de bijdrage al automatisch laten overmaken (al dan niet op basis van een periodieke schenking)
zijn wij zeer erkentelijk.
Stichting ontwikkeling therapeuticum Aquamarijn heeft de ANBI-status, waardoor uw bijdrage aftrekbaar is
voor de belasting. Als u uw bijdrage in de vorm van een periodieke schenking wilt doen (vast bedrag,
minimaal 5 jaar), neemt u dan contact op met de administratie via
administratie@therapeuticumaquamarijn.nl.
Vragen over de deelnemersbijdrage kunt u mailen naar bestuur@therapeuticumaquamarijn.nl

Toelichting: besteding deelnemersbijdrage 2018
De Stichting Ontwikkeling Therapeuticum Aquamarijn heeft als doelstelling het bevorderen van
antroposofische gezondheidszorg in Arnhem en omgeving. De belangrijkste inkomstenbron is de jaarlijkse
vrijwillige deelnemersbijdrage. Daarmee worden diverse activiteiten gefinancierd.
Doelen waarvoor deelnemersbijdrage is
bestemd
1. Onderhouden en ontwikkelen van
informatievoorziening en communicatie
tussen het Therapeuticum en patiënten
2. Bevorderen van actieve
gemeenschapsvormen van patiënten, artsen
en therapeuten

3. Bevorderen van de antroposofische
gezondheidszorg (landelijk, lokaal)
4. Mede mogelijk maken van antroposofische
zorg in Therapeuticum Aquamarijn door een
bijdrage in de meerkosten van de zorg

5. Toegankelijk maken van therapieën voor
patiënten met lage inkomens
6. Vrijwilligersbestuur van Aquamarijn
ondersteunen bij de exploitatie van het pand
7. Stichtingskosten (instandhoudingskosten)

Begroting 2018 (totaal € 30.000)
Aquatinten € 4.500
Bijdrage aan website en PR € 1.000
Mailing per post aan patiënten € 2.750
Kroniek over 35 jaar Aquamarijn €1.250
Deelnemersgroep € 500
Tentoonstellingsgroep € 350
Jaarfeesten € 500
Vrijwilligersbeleid € 750
Bijdrage interne dagen € 750
Contributie NVAZ € 750
Nieuwe initiatieven € 6.650
10% bijdrage in de exploitatiekosten van het pand (huur;
GWE; schoonmaak) € 11.387
De norm van 10% is gekozen omdat artsen/therapeuten naar
schatting 10% meer tijd besteden aan patiëntenbespreking en
collectieve ontwikkeling dan in reguliere praktijk.

Bijdrage in ontwikkeling van zorgprogramma’s € 1.900
Bijdrage dubbele accreditaties/scholing €2.000
Therapiefonds € 5.000
Coördinatiekosten verhuur en groot onderhoud € 5.000
Diversen (bank; advieskosten; administratieve kracht) € 3.000

Digitale nieuwsbrief: onmisbare bron van actuele informatie
Zeven keer per jaar verzorgt Aquamarijn een digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief biedt actuele informatie over
cursussen, voorlichtingsavonden en (nieuwe) therapiemogelijkheden. Wilt u dit niet missen? Ga naar de
website, www.therapeuticumaquamarijn.nl en schrijf u in voor de nieuwsbrief.

