Stichting Arq 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 een internetsite de volgende gegevens te publiceren:
Naam:
Post-/bezoekadres:
RSIN:

Stichting Arq
Nienoord 5, 1112 XE Diemen
8189.08.026

Doelstelling:
Stichting Arq heeft ten doel het bevorderen en faciliteren van de
onderlinge samenwerking tussen de aangesloten zorg-, kennis- en belangenorganisaties
op het (nationaal en internationaal) gebied van de gevolgen van vervolging, oorlog en
geweld evenals het ontwikkelen en vaststellen van het strategische (concern)beleid en
het (doen) besturen van aangesloten rechtspersonen, en voorts al wat met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords.
Hoofdlijnen beleid: Stichting Arq beoogt door een bundeling van de aan
psychotraumatologie gerelateerde taakgebieden en instellingen, de begeleiding,
ondersteuning en de zorgverlening aan getroffenen van vervolging, oorlog en geweld te
bevorderen en beter te kunnen waarborgen.
Stichting Arq probeert haar doel te bereiken door:
• het in stand houden van instellingen of voorzieningen op het gebied van de
gevolgen van vervolging, oorlog en geweld en daaraan gerelateerde zorg- en
dienstverlening respectievelijk belangenbehartiging in de ruimste zin;
• het bevorderen en tot stand brengen van een onderlinge afstemming van het
beleid en het bestuur van aangesloten rechtspersonen die door of vanwege de
stichting worden bestuurd;
• het bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek, onderwijs,
informatieverstrekking en maatschappelijke voorlichting evenals
belangenbehartiging op het gebied van de gevolgen van vervolging, oorlog en
geweld;
• de ontwikkeling en het beheer van vastgoed ten behoeve van de stichting of de
aangesloten rechtspersonen;
• het samenwerken met andere rechtspersonen en instellingen of voorzieningen op
het terrein van de geestelijke, maatschappelijke of aanverwante zorg- en
dienstverlening en belangenbehartiging;
• alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel
bevorderlijk kunnen zijn.
Functie en namen bestuurders per 1 september 2018:
De heer drs. J.W. Reerds MBA, voorzitter raad van bestuur
Mevrouw drs. G. van Bellen, lid raad van bestuur bedrijfsvoering
De heer drs. A. Osinga, lid raad van bestuur financiën
Beloningsbeleid: het bestuur krijgt een vergoeding voor haar werkzaamheden ten
behoeve van Stichting Arq. De salariëring van zowel directie als het personeel vindt
plaats op basis van de CAO GGZ.
Verslag activiteiten en financiële verantwoording:
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