Stichting Centrum ’45 staat bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende
instelling.





De naam van de instelling: Stichting Centrum ’45
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal
nummer: 0028.17.160
Het post- of bezoekadres van de instelling: Rijnzichtweg 35, 2342 AX Oegstgeest
Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI:

Stichting Centrum ‘45 heeft ten doel het verlenen van medisch-psychologische behandeling en
begeleiding alsmede het bevorderen van maatschappelijke belangen van degenen die door
vervolging, oorlog, geweld en andere extreme noodsituaties zijn getroffen en voorts al hetgeen
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de ruimste zin des woords.


De hoofdlijnen van het beleidsplan
Stichting Centrum ’45 is partner in Arq en maakt deel uit van Arq Psychotrauma Expert
Groep. Stichting Arq te Diemen heeft als doel het bevorderen en faciliteren van de
onderlinge samenwerking tussen de aangesloten zorg-, kennis- en belangenorganisaties
op het gebied van de gevolgen van vervolging, oorlog en geweld (nationaal en
internationaal). Stichting Centrum ’45 zal de doelstelling en het belang van Stichting Arq
en de daarbij aangesloten rechtspersonen zoveel mogelijk bevorderen.
Stichting Centrum ’45 probeert haar doel te bereiken door:
o het (doen) exploiteren van instellingen of voorzieningen ten behoeve van de
zorg- en dienstverlening ten behoeve van de zorg- en dienstverlening zoals
nader omschreven in de hierboven aangegeven doelstelling van de stichting;
o het bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek, onderwijs,
informatieverstrekking en maatschappelijke voorlichting over de gevolgen van
vervolging, oorlog, geweld en van andere extreme noodsituaties;
o het samenwerken met andere instellingen of voorzieningen op het terrein van de
geestelijke, maatschappelijke en welzijnszorg;
o alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel
bevorderlijk kunnen zijn.



De functie en namen van de bestuurders
Raad van bestuur:
De heer drs. J.W. Reerds MBA, voorzitter
De heer drs. A. Osinga, lid
Raad van toezicht:
De heer drs F.W. Weisglas, voorzitter
De heer drs. J.B.M. Streppel
De heer drs. J.J.M. Goderie
Mevrouw drs. M.L. Bot
De heer mr. R.J. van der Kluit
Stichting Centrum ’45 is partner in Arq. De Raad van Toezicht van Stichting Arq is
tevens Raad van Toezicht van Stichting Centrum ’45 en van de overige partners in Arq.
De leden van de raad van bestuur vormen tevens de raad van bestuur van de bij
Stichting Arq aangesloten partners. De bezoldiging van de raad van bestuur is
vastgesteld binnen de grenzen zoals gesteld in de Regeling bezoldigingsmaxima
topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. De vergoeding voor de leden van de Raad

van Toezicht is conform de normering zoals gesteld in de WNT. De salariëring van zowel
directie als het personeel vindt plaats op basis van de CAO GGZ.


Jaarverslag en Jaarrekening
Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording
worden jaarlijks gedeponeerd op www.jaarverslagenzorg.nl

