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Inleiding

Stichting Mindfit beschikt over een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Een instelling
met een ANBI status dient te beschikken over een actueel beleidsplan. Dit beleidsplan geeft op
hoofdlijnen inzicht in de manier waarop Stichting Mindfit haar doelstelling bereikt.
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Zakelijke gegevens

Zakelijke gegevens van Stichting Mindfit
Naam

Stichting Mindfit

RSIN / Fiscaal nummer

8535.93.449

Post- of vestigingsadres

Postbus 390
7400 AJ Deventer

Telefoonnummer

088-6463348

E-mailadres

info@mindfit.nl

KvK nummer

55670040

Bankrekening

Tenaamstelling: Stichting Mindfit
Nummer: NL44 0171 7652 14
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Beleid en strategie

Aanleiding oprichting
Op basis van een stelstelwijziging in 2012 is besloten tot het opzetten van de basis ggz. Aanleiding
voor deze stelselwijziging was een combinatie van te lange wachtlijsten en te dure zorg binnen de
2e lijn. Dimence Groep heeft besloten de basis ggz in een aparte stichting onder te brengen:
Stichting Mindfit.
Activiteiten en doel1
Mindfit biedt zorg aan in de generalistische basis ggz, praktijkondersteuner huisarts (poh-ggz) en
openbare ggz (oggz). Mindfit is een specialist in generalistische basis ggz en werkt vanuit
zelfsturende teams in de wijk. Mindfit biedt behandelingen, online hulp en groepsbehandelingen.
We werken vanuit een visie van positieve psychologie en positieve gezondheid. We hebben een
oplossingsgerichte werkwijze. De klant voert eigen regie op de behandeling rondom mentale
gezondheid. Dat doen we kortdurend en op maat.
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de geestelijke gezondheidszorg.2
Mede tot het doel van de stichting wordt gerekend:
-

het organiseren van activiteiten op het gebied van preventie;

-

het aanbieden van praktijkondersteuners;

-

het aanbieden van eerste lijns psychologie;

-

het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het (doen) verzorgen van trainingen en
opleidingen op het gebied van de gezondheidszorg;

-

het behartigen van de belangen van de stichting evenals van de instellingen waarover de
stichting beheer voert dan wel waaraan de stichting diensten verleent;

-

het oprichten en exploiteren en in stand houden van een of meer instellingen met bijbehorende
voorzieningen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke
dienstverlening, en de daarvoor vereiste organisatie of organisatie;

-

het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken,
voor zover dit direct of indirect bijdraagt aan de doelstelling;

1https://www.mindfit.nl/over-mindfit
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-

het deelnemen in en het voeren van bestuur en beheer over andere rechtspersonen,
ondernemingen

en

instellingen

mits

de

(beoogde)

werkzaamheden

van

die

andere

rechtspersoon, instelling of onderneming direct of indirect verband houdt met of bijdraagt aan
de doelstelling;
-

het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden
(zoals garanties en hypotheken), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling;

-

het in dienst hebben van personeel;

Financieel beleid3
De raad van bestuur stelt jaarlijks een exploitatiebegroting met toelichting voor het komend jaar op
en legt deze aan de raad van toezicht ter goedkeuring voor. De raad van bestuur maakt na afloop
van het boekjaar de jaarrekening alsmede het bestuursverslag op. De geconsolideerde jaarrekening
wordt gecontroleerd door de accountant, die daarover aan het bestuur en raad van toezicht verslag
uitbrengt. De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring aan de raad
van toezicht voor.
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
-

het stichtingskapitaal;

-

inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;

-

revenuen en eigendommen die aan de stichting toebehoren;

-

schenkingen, legaten en erfstellingen;

-

opbrengst van eventuele belegde middelen;

-

van derden aan te trekken middelen voor de korte en lange termijn;

-

alle andere wettige baten.

De opbrengsten bestaan uit:
Mindfit declareert basis GGZ pakketten bij zorgverzekeraars, POH-GGZ inzet bij huisartsen en
ontvangt subsidie van een gemeente.
De bedrijfslasten bestaan uit;
-

personeelskosten; de personele kosten vormen een belangrijk deel van de bedrijfslasten;

-

afschrijvingen op materiele- en immateriële vaste activa;

-

overige bedrijfskosten.
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Bestuurssamenstelling

Bestuurssamenstelling
Stichting Mindfit maakt deel uit van Stichting Dimence Groep. Voor de bestuurderssamenstelling
van Stichting Mindfit verwijzen we naar de bestuurderssamenstelling van Stichting Dimence Groep
(https://www.dimencegroep.nl/anbi-status-dimence-groep).
Beloningsbeleid
Medewerkers van Stichting Mindfit ontvangen beloningen volgens de CAO Geestelijke
Gezondheidszorg. De hoogte van het salaris wordt vastgesteld op basis van hun kennis en
ervaring.
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