ARQ Centrum’45 staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Per 1 januari 2014 dient elke ANBI op voorschrift van de Belastingdienst op de website de
volgende gegevens te publiceren:
Naam:
Post-/bezoekadres:

ARQ Centrum’45 (statutaire naam: stichting ARQ Centrum’45)
Nienoord 5, 1112 XE Diemen
Rijnzichtweg 35, 2342 AX Oegstgeest
Postbus 240, 1110 AE Diemen

RSIN:

0028.17.160

Doelstelling:
ARQ Centrum’45 heeft als algemeen nut beogende instelling ten doel het verlenen van
hoogspecialistische psychotraumabehandelingen, begeleiding, uitvoeren van specialistisch
psychodiagnostisch onderzoek en het ontwikkelen en verspreiden van kennis en expertise op het
gebied van psychotrauma van getroffenen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma, in het
bijzonder oorlog, vervolging, geweld, rampen, aanslagen, mensenhandel en voorts al hetgeen met een
en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin van het woord.
ARQ Centrum’45 tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het (doen) exploiteren van organisaties of voorzieningen ten behoeve van de zorg- en
dienstverlening en psychosociale steun aan patiënten die door schokkende gebeurtenissen
en/of psychotrauma zijn getroffen;
b. het centraal stellen van patiënten alsmede van hun gerechtvaardigde wensen en behoeften bij
de zorg- en dienstverlening;
c. het zo doelmatig en efficiënt mogelijk organiseren en uitvoeren van de zorg- en
dienstverlening;
d. het samenwerken met andere organisaties of voorzieningen op het gebied van de geestelijke,
maatschappelijke en welzijnszorg;
e. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante belanghebbenden;
f. het (doen) verrichten en bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek en ontwikkeling,
onderwijs, informatieverstrekking en maatschappelijke voorlichting over de gevolgen van
schokkende gebeurtenissen en psychotrauma;
g. alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel bevorderlijk kunnen
zijn.
De stichting staat onder bestuurlijke leiding en toezicht van de stichting ARQ (ARQ Nationaal
Psychotrauma Centrum) die mede ten doel heeft het (doen) besturen van haar dochterstichtingen en vennootschappen, andere bij de stichting ARQ aangesloten rechtspersonen alsmede de daaraan
verbonden organisaties. De stichting zal de doelstelling en het gemeenschappelijke belang van de

stichting ARQ, de overige dochterstichtingen en -vennootschappen van de stichting ARQ, andere bij de
stichting ARQ aangesloten rechtspersonen alsmede de daaraan verbonden organisaties zoveel
mogelijk bevorderen.
Functie en namen bestuurders stichting ARQ (ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum):
Raad van bestuur:
De heer J.W. Reerds, voorzitter
Mevrouw G.E.T. van Bellen, lid
De heer A. Osinga, lid
Raad van toezicht:
Mevrouw G.R. Peetoom, voorzitter
De heer J.J.M. Goderie
Mevrouw M.J. Jongmans
De heer R.J. van der Kluit
De heer A.F.J. van Overmeire
Het bruto jaarsalaris en onkostenvergoeding van de raad van bestuur is vastgesteld binnen de lijnen
van de NVZD/NVTZ en de WNT2 normen. De vergoeding voor de leden van de raad van toezicht is
conform de normering zoals gesteld in de WNT2. De salariëring van zowel directie als medewerkers
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.

