CBF Erkenningspaspoort

ADF Stichting (Angst, Dwang en
Sinds 1 december 1999

Fobie Stichting)
Open over Angst en Dwang

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Ongeveer 20 % van de bevolking krijgt in zijn leven te maken met
een angststoornis, terwijl zo’n 2,5% van de bevolking te kampen
krijgt met een dwangstoornis. Angst en dwang gaan in 40% van de
gevallen gecombineerd met depressie.

De ADF stichting bestaat 50 jaar! Reden voor een jubileumcongres
en een extra dikke uitgave van ons prijswinnende magazine Vizier.
En we zijn nog lang niet klaar; steeds meer mensen weten ons te
vinden voor informatie, ervaringsdeskundig advies en (online)
lotgenotencontact.

Alle cijfers komen uit dit jaarverslag, deze cijfers zijn gevalideerd door het CBF.
Dit gaven we uit in 2017

Dit willen we bereiken
Supporters, Vrienden en Vrijwilligers
van de ADF stichting zetten zich in
om het taboe op angst- en
dwangklachten te doorbreken. We
streven naar een samenleving die
open en begripvol omgaat met
psychische kwetsbaarheden.

€ 299.501
Maatschappelijk doel

54%

Wervingskosten

43%

Kosten administratie
en beheer

2%

43%
54%

Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Directe hulp en ondersteuning
door onze ervaringsdeskundigen
2. Lotgenotencontact en trainingen
3. Doorbreken van taboe op angst
en dwang door het delen van
informatie en ervaringsverhalen
4. Cliënteninbreng bij
wetenschappelijk onderzoek naar
betere behandelmethodes

€ 162.903
13%
38%

48%

(Directe) dienst- en
hulpverlening

38%

Voorlichting en
bewustwording

48%

Lobby en
belangenbehartiging

13%

Overig

1%

Dit waren onze inkomsten in 2017

Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de
doelstelling

€ 254.159

€ 188.224

22%
28%

100%
18%

32%

Particulieren

28%

Loterijen

0%

Organisaties zonder
winststreven

32%

Subsidies

18%

Overig

22%

Medewerkers

2 fte

Vrijwilligers

0

Sector

Gezondheid

Actief in

Nederland

Bestemmingsreserves 100%
Bestemming door het bestuur bepaald.

