(Financieel) jaarverslag Stichting Inès von Rosenstiel Foundation 2020
Op 3 juli 2015 is de Stichting Inès von Rosenstiel Foundation opgericht met als doel het verstrekken
van beurzen aan jonge mensen, die iets willen doen op het gebied van Integrative Medicine.
Het gaat daarbij om bijvoorbeeld scholing, onderzoek, opzetten van een eigen praktijk, en het
verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting Inès von Rosenstiel Foundation bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•

Inès von Rosenstiel (voorzitter)
Karlien Bongers (secretaris)
Judith Meijer (penningmeester)
Gabriëlle Rutten
Miek Jong
Martine Busch
Winnie Schats

Alle leden van het bestuur doen hun werk voor de Foundation onbezoldigd.
Verslag 2020
In dit boekjaar kwam het bestuur tweemaal (digitaal) bijeen om te vergaderen en aanvragen voor
fondsen te bespreken. Gedurende dit jaar waren er vier fondsaanvragen, die alle zijn gehonoreerd.
Eén van de aanvragen is niet in 2020 afgeboekt omdat de opleiding in 2021 start.

Florez
Simons
Van der Kooij
Van Steijn

€ 600,-€ 700,-€ 600,-€ 600,--

De overige uitgaven betreffen de bankkosten.
Commentaren van de beursontvangers:
•

•

Op de afdeling en in het ziekenhuis wil ik bezig gaan met voorlichting, bewustwording bij
bijvoorbeeld pijnbestrijding door middel van hypnotisch taalgebruik, samen met aromazorg,
muziek en ik hoop de komende jaren m'n kennis uit te breiden en zo collega’s te
enthousiasmeren voor IM in allerlei facetten. Merk nu al dat er een wereld te ontdekken
valt!
Afgelopen week heb ik dag 2 gevolgd van de opleiding tot Complementair Verpleegkundige
aan de HAN. Erg interessant. Komende week ga ik starten om bij zorgvragers, in de wijk waar
ik werk, in gesprek te gaan om het klinisch redeneren op te pakken en een anamnese/casus
te beschrijven waarin verpleegkundige complementaire interventies in meegenomen gaan
worden in samenspraak met de zorgvrager.
Tevens ben ik aan het inventariseren welke ideeën ik kan gebruiken om een projectplan te
gaan schrijven om CZ binnen de organisatie te gaan krijgen.

Financieel verslag 2020

Post

Omschrijving

Inkomsten

Uitgaven

Saldo

Beginsaldo
€ 8.255,74
Giften door fonds

€ 1.900

Overige uitgaven
€ 139,67

Eindsaldo

€ 6.216,07

