Financiële prognose 2017
In het onderstaande is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:
- door de Stichting zal met terugwerkende kracht naar – in ieder geval – 1 januari 2017 de
ANBI-status worden verkregen;
- de activiteiten van LEF Magazine zullen door in de stichting worden gebracht /
overgedragen.
In de door het bestuur jaarlijks vast te stellen begroting wordt het financiële beleid van de stichting
vormgegeven. Deze begroting behelst enerzijds de inschatting van de baten van het jaar op basis
van de toegezegde en/of de te verwachte donaties. Deze baten vormen, rekening houdend met het
te voeren vermogensbeleid, het kader voor de uitgaven.
Als speerpunt voor 2017 geldt allereerst de voortzetting van de activiteiten van LEF Magazine, te
weten de uitgifte van het LEF Magazine aan diverse instanties en aan de doelgroep van de Stichting.
Als overige speerpunten voor de onderhavige periode 2017 gelden onder meer:
· Het organiseren van een Dag van Herstel voor Nederland en België (samen met
verslavingszorgorganisaties en AA, Nederland en België en organisaties die zich bezighouden
met het behandelen van eetstoornissen). Deze vindt plaats in de Grote Kerk in Breda op 10
juni;
· Het organiseren van een Vier je Herstel weekend, samen met verslavingszorgorganisaties Be
Aware, Be Responsible en Van der Valk Hotels & Restaurants (september 2017);
· Het mede organiseren van het landelijke Depressiegala (januari 2018, in samenwerking met
de Mental Health Foundation, het ministerie van VWS en de KRO-NCRV;
· Het ondersteunen van re-integratie van herstellenden in de GGZ, samen met Stichting
Ismes, Ruisch Coaching en uitzendbureau Astare;
· Het faciliteren van vrijwilligerswerk voor herstellenden (verslaafden en eetstoornissen)
Alsmede het ondersteunen en begeleiden van herstellenden;
· Samenwerking met Stichting Centrum voor Verantwoord Spelen, een expertisecentrum voor
spelers en gokverslaafden;
· Samenwerking met GGZ-instelling ITMYS, een organisatie voor mensen met een
seksverslaving (behandeling en voorlichting);
· Het vertrekken van (gratis) Lef Magazines aan diverse gezondheidszorginstellingen
(huisartsenposten, GGZ-instellingen, ziekenhuizen) in Nederland en vanaf medio 2017 in
België;
· Het ondersteunen en mede-organiseren van preventie en vroegsignalering van verslaving en
eetstoornissen op middelbare scholen in Nederland, in nauwe samenwerking met Stichting
Be Aware;
· Samenwerking met klinieken en organisaties die zich bezighouden met behandeling van
eetstoornissen;
· Samenwerking met zelfhulpgroepen voor verslaafden in Nederland en België;
· Het geven van voorlichting in de diverse media (Nieuwsuur, Pauw & Jinek, RTL Late Night);
· Het organiseren van discussies en fora over verslaving en eetstoornissen bij diverse
openbare gelegenheden, in samenwerking met Academisch Medisch Centrum (AMC)
Amsterdam en de Stichting Volksbond Rotterdam.
De speerpunten worden in de beleidsperiode periodiek geëvalueerd en indien noodzakelijk
aangepast.
Jaarlijks wordt een verslag opgesteld van de verrichte activiteiten en hieruit voortvloeiende
financiële consequenties.
Voor 2017 is voorzien, dat € 100.000 kan worden besteed aan de overige speerpunten 2017 van de
stichting. De bestedingen voor de uitgifte van LEF Magazine bedragen € 235.000. Uitgangspunt

hierbij is dat de te ontvangen schenkingen – na aftrek van de jaarlijkse algemene kosten en
eventueel een klein stamkapitaal benodigd voor instandhouding van de stichting - in naar
verwachting 1 jaar zal worden gebruikt ten behoeve van diverse projecten.
Uitkeringen
Het bestuur streeft ernaar om het jaarlijks beschikbare bedrag bestemd voor giften volledig uit te
keren. Eventuele overschotten door onderbesteding ten gevolge van frictie tussen vraag en aanbod
blijven beschikbaar voor giften in het volgende boekjaar en worden opgenomen in de daarvoor
bedoelde bestemmingsreserve.
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