
Gegevens ten bate van de ANBI erkenning 

 

Naam:    Stichting Global Initiative on Psychiatry - Hilversum 

Afkorting:   GIP-H 

RSIN:    801787622 

KvK nummer:     41212289 

 

Adres van de stichting Global Initiative on Psychiatry - Hilversum: 

Bezoekadres: 

Lorentzweg 45 B 

1221 EE Hilversum 

 

Postadres: 

Postbus 1282 

1200 BG Hilversum 

 

Tel.    +31 35 683 8727 

E-mail:    hilversum@gip-global.org  

Internet:   www.gip-global.org   

(een nieuw internetadres wordt operationeel vanaf juni 2014)  

 

Voor  donaties:  

IBAN:    NL16 ABNA 0620 7290 74 

 

 

De Stichting Global Initiative on Psychiatry – Hilversum heeft de ANBI status.  

Als algemeen nut beogende instelling (ANBI's) maakt de stichting gebruik van bepaalde 

belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Zie voor meer informatie: 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere

_regelingen/goede_doelen/ 

 

 

Doel van de stichting Global Initiative on Psychiatry - Hilversum: 

Iedere persoon moet de mogelijkheid hebben zijn potentieel als mens volledig te ontplooien, 

ongeacht diens individuele kwetsbaarheid of levensomstandigheden. 

Daarom heeft iedere maatschappij de taak stigmatisering en discriminatie van mensen met (een 

geschiedenis van) geestelijke gezondheidsproblemen te bestrijden. Eveneens heeft de maatschappij 

de taak een geïntegreerd en allesomvattend zorgsysteem te bieden waarin behandeling, zorg en 

rehabilitatie op ethisch verantwoorde, menselijke en op het individu afgestemde wijze beschikbaar 

zijn. Een humaan zorgsysteem bevordert wederzijds respectvolle samenwerking tussen gebruikers 

van diensten en verleners van deze hulp, biedt bescherming van de rechten van gebruikers, streeft 

naar ethische autonomie van hulpverleners en faciliteert de participatie van gebruikers, familieleden 

en alle andere belanghebbenden in het lobbyen voor en doorvoeren van verbeteringen in de 

kwaliteit van zorg. 



In het besef dat dit ideaal nergens ter wereld nog bereikt is, en dat vooral de rechten en behoeften 

van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen gemakkelijk geschonden en/of genegeerd 

worden, stelt GIP-NL zich ten doel om daar waar nodig humane, ethisch verantwoorde en effectieve 

geestelijke gezondheidszorg te bevorderen en een wereldwijd netwerk van personen en organisaties 

te ondersteunen in het ontwikkelen, bepleiten en uitvoeren van dergelijke hervormingen. 

 

Opgave van bestuursleden en functie 

Poelmann, J.A.    Voorzitter 

Schaart, J.  Penningmeester 

Raes, B.C.M.  Secretaris 

Huitink, C.W.   Bestuurslid 

Zaat, L.    Bestuurslid 

 

Beloningsbeleid van het bestuur, directie en medewerkers 

De leden van het bestuur ontvangen voor hun bestuursfunctie en andere werkzaamheden ten 

behoeve van GIP-NL geen beloning, onverminderd vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten.  

Het beloningsbeleid voor de directeur en medewerkers is gebaseerd op de CAO in de GGZ, waarbij 

de directeur volgens salaris schaal 75 wordt beloond.  
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