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ANBI 2021 informatie (Stichting FPPWNB)  

1. Algemene gegevens instelling 

Naam: Stichting Familieleden van psychiatrische patiënten Westelijk Noord-Brabant (afgekort 

FPPWNB)  

Nummer Kamer van Koophandel (KvK nummer): 41106785  

2. Contactgegevens.  

Adres: Zonnedauw 18, 4635 BM Huijbergen 

Telefoonnummer: 0164 642305 

Emailadres: info@fppwnb.nl 

Website: https://www.fppwnb.nl 

RSIN: 804032853  

Actief in sector: primaire sector: Welzijn-Overig welzijnswerk 

Secundaire sector: Gezondheid -Patiënten en families  

Actief : in Nederland   

Aantal medewerkers: FPPWNB heeft geen medewerkers in dienst.  

Aantal vrijwilligers: tenminste 10 à 15  

3. Statutair bestuur van de instelling:  

Voorzitter: A.C.P.M. Kolen (man) 

Secretaris: A.I.R. van Buuren-Meinardi (vrouw)  

Penningmeester: M.E.A. Bovée (vrouw) 

Algemeen bestuurslid: J.A. van Kouwen (man)  

Doelgroepen: Mantelzorgers / Familieleden van patiënten met psychische aandoeningen / en 

afgeleid daarvan ook  deze patiënten zelf.  

4. Algemeen  

Doelstelling (Statutaire doelstelling. Wat wil de instelling bereiken ? ) 

Missie: Verbeteren van de levensomstandigheden van familieleden, verwanten en andere direct 

betrokkenen van psychiatrische patiënten in de regio Westelijk Noord-Brabant  en, daar waar 

nodig, ook het behartigen van hun belangen. 

Deze missie te verwezenlijken onder meer door a) het verlenen van onderlinge hulp tussen 

familieleden, zowel individueel als in groepsverband; b) vormen van gespreksgroepen en 

exploiteren van een telefonische hulpdienst voor familieleden van psychiatrische patiënten; 

c)organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten; d) samenwerken met andere groeperingen in de 

gezondheidszorg die werkzaam zijn op identieke dan wel aanverwante terreinen, zoals de 

regionale afdeling van Ypsilon West-Brabant, GGZWNB e.a. 
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5. Hoofdlijnen beleidsplan: (Welke werkzaamheden verricht de instelling, wanneer worden de 

werkzaamheden uitgevoerd? En hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?  

 

Vanaf de start in 1995 ondersteuning van familieleden via het organiseren van zelfhulp- 

groepen en thema bijeenkomsten en/of psy salons. Via het telefonisch contactpunt, zoals 

vermeld op de website, biedt FPPWNB familieleden ondersteuning, bemiddeling en advies en 

nazorg rond themabijeenkomsten en/of psysalons. FPPWNB verzorgt tevens voorlichting en 

publiciteit via de website, www.fppwnb.nl en via folders en het verzorgen van 

informatiemateriaal voor deelnemers van themabijeenkomsten en psysalons. Daarnaast 

doet FPPWNB aan belangenbehartiging ten behoeve van mantelzorgers van GGZ patiënten 

en uiteraard ook van patiënten / cliënten zelf. Daarbij worden actief contacten onderhouden 

met de relevante partners in de zorg van psychiatrische patiënten en hun familieleden. 

 

Voor het recente vastgestelde beleidsplan 2021 -2025 van FPPWNB wordt verwezen naar de 

website https://www.fppwnb.nl  

  

6. Hoe krijgt de instelling inkomsten: via het verwerven van subsidies van gemeenten en met 

mogelijke bijdragen van de landelijke vereniging MIND-Ypsilon 

  

7. Beloningsbeleid (Beloningsbeleid voor het Statutair bestuur, voor de leden van het 

beleidsbepalend orgaan en anderen) 

 

Alleen vergoeding van gemaakte onkosten; en in de vorm van een vrijwilligersvergoeding 

voor de voorzitter en een tweede bestuurslid belast met het organiseren van psysalons en 

het actief bijhouden van de website van FPPWNB. Stichting FPP WNB heeft geen 

medewerkers in dienst. 

 

8. Activiteitenverslag: Jaarverslag   

Voor het recente jaarverslag over 2020 van FPPWNB wordt verwezen naar de website 

https://www.fppwnb.nl  

9. Staat van baten en lasten: Financieel jaarverslag  

Voor het recente financieel verslag over 2020 van FPPWNB wordt verwezen naar de website 

https:// www.fppwnb.nl   

 

Opgesteld door A.C.P.M Kolen (voorzitter) namens het bestuur van FPPWNB op 30.6.2021 

 


