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Algemene gegevens van de stichting 
 

De stichting 
De stichting voor mensenrechten en gezondheidszorg ‘Johannes Wier’ werd op 17 januari 1986 
opgericht. De rechtspersoon wordt ook aangeduid als de Johannes Wier Stichting of JWS. 
 
 

Statuten 
De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 16 januari 2001. 
 
 

Vestigingsadres 
De stichting is gevestigd aan de Keizersgracht 177 te 1016 DR  Amsterdam. 
 
 

Handelsregister 
De stichting staat onder nummer 41181972 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel. 
 
 

ANBI 

De Johannes Wier Stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI) onder RSIN-nummer 800414147. 

 

 

Bankrelaties 
Met zowel de Triodos Bank NV als de ASN Bank NV wordt een relatie onderhouden. 
 
 

Website 

Onder www.johannes-wier.nl wordt een website onderhouden.  

http://www.johannes-wier.nl/
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Samenstelling van het bestuur 
 

Ultimo jaar heeft het bestuur de volgende samenstelling. 

Naam Functie Sinds Termijn Aftredend 

Mevr. Dr. A.J. Struijs voorzitter 1-6-2015 2de  1-6-2023 

De heer Dr. J.G.B.M. Rohlof secretaris 16-4-2015 2de 16-4-2023 

De heer W. Reinders penningmeester 12-6-2014 2de 12-6-2022 

Mevr. A.G. Broekens bestuurslid 20-5-2021 1ste 20-5-2025 

Mevr. A.M. Dibbets bestuurslid 25-6-2020 1ste 25-6-2024 

Mevr. Dr. I.M. Hein bestuurslid 20-5-2021 1ste 20-5-2025 

Mevr. Drs. P.J. de Jong bestuurslid 1-12-2017 2de  1-12-2025 

Dhr. Dr. R.J.J.E.T. Starmans bestuurslid 17-9-2020 1ste 17-9-2024 

 

De Johannes Wier Stichting kent een Algemeen Bestuur (AB). De voorzitter, vicevoorzitter, secretaris 

en penningmeester vormen tezamen het Dagelijkse Bestuur (DB). Het AB beslist over het beleid, de 

koers van de stichting en stelt de begroting en jaarrekening vast. Het DB ziet toe op de uitvoering van 

de besluiten van het AB. 

Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een bestuurder is eenmaal herkiesbaar. 

In de bijlage zijn de hoofd- en nevenfuncties van de leden van het dagelijks bestuur opgenomen.  

In het verslagjaar 2021 is mevrouw F. Snijders afgetreden als voorzitter en lid van het bestuur. In haar 

plaats heeft het AB de vicevoorzitter mevrouw A.J. Struijs benoemd tot voorzitter. In het AB van 20 

januari 2022 werd mevrouw P.J. de Jong tot vicevoorzitter benoemd.   
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Verslag van het bestuur over 2021 

Doelstelling 
De Johannes Wier Stichting zet zich in voor de mensenrechten in de gezondheidszorg. Het doel van de 

stichting is de bevordering en naleving van de mensenrechten op het gebied van of in samenhang met 

de gezondheidszorg, zoals neergelegd in internationale verdragen en geformuleerd door de Verenigde 

Naties en haar organen en de nationale en internationale ethische codes en verklaringen van de 

werkers in de gezondheidszorg. Het werkgebied is beperkt tot Nederland. 

Wie was Johannes Wier? 
De Johannes Wier Stichting ontleent haar naam aan een Brabantse arts, Johannes Wier. Hij werd in 

1515 of 1516 te Grave geboren als zoon van een handelaar in hop. In 1534 reist Johannes Wier naar 

Parijs om geneeskunde te studeren en rond 1538 vestigt hij zich in zijn geboorteplaats Grave als arts. 

In 1545 wordt Wier stadsgeneesheer te Arnhem. In 1550 wordt hij hofarts in Kleef waar een 

verdraagzame Erasmiaanse geest heerst. Wier verdiept zich in het heksenprobleem en de daarbij 

voorkomende wreedheden. Hekserij was in die tijd een vreselijke misdaad en de aangeklaagde een 

speelbal van beulen en rechters van de Inquisitie. Wier beschouwt het probleem van bezetenheid (en 

hekserij) van o.a. medische en juridische zijde. Volgens Wier kan men de heksen niet vervolgen omdat 

zij bekentenissen doen onder vreselijke marteling, waar men geen waarde aan kan hechten. Wier 

wordt beschouwd als de eerste arts in de geschiedenis die opkomt voor de mensenrechten. Op 24 

februari 1588 overlijdt Johannes Wier. Hij werd begraven in de slotkerk van Kleef. 

Organisatie 
De Johannes Wier Stichting is aangewezen op de inzet van vrijwilligers. Het secretariaat is gevestigd in 

het gebouw van Amnesty International te Amsterdam. Eén dagdeel per week is een 

secretariaatsmedewerker aanwezig om de stichting te ondersteunen. 

 

Voor diverse projecten kan de Johannes Wier Stichting een beroep doen op haar netwerk van circa 30 

personen in de gezondheidszorg. Deze personen dragen belangeloos bij aan de gedachtevorming en 

uitvoering van activiteiten. 

 

Naast het bestuur kent de stichting een Comité van Advies. Het Comité van Advies komt eenmaal per 

jaar met het Dagelijks Bestuur bijeen om over de strategie van de stichting te spreken. De leden bieden 

tussendoor in voorkomende gevallen advies aan het bestuur. Het Comité van Advies bestaat de 

volgende leden: 

- prof. dr. I.D. de Beaufort 

- prof. dr. A.M. van Kalmthout 

- prof. dr. A. Lagro – Janssen 

- dr. E.P. Moll van Charante 

- drs. E.A.M. Nazarski 

- dr. Th. Rinne 

- drs. H.J. Smid 

- prof mr.dr. B.C.A. Toebes 

- dr. L. Wigersma 
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Voor een overzicht van de activiteiten in verslagjaar van de Johannes Wier Stichting wordt verwezen 

naar het jaarverslag op de website van de stichting. 

Exploitatie 2021 
Het jaar 2021 werd afgesloten met een negatief saldo van € 30.219 (2020: positief saldo € 47.105). De 

JWS heeft zich ingezet om de tolken terug te brengen in de zorg. In dit lobbytraject heeft de JWS een 

beslissende rol gespeeld. Het ziet er naar uit dat andere meer kapitaalkrachtige partijen het pleidooi 

voor de tolken in de zorg tot een goed einde gaan brengen. In 2021 heeft JWS € 45.110 besteed aan 

het tolkenproject. Voor dit project werd € 15.000 begroot. De kostenoverschrijding op dit project is 

verantwoordelijk voor het negatief resultaat. De JWS brengt het negatieve resultaat ten laste van de 

algemene bestemmingsreserve. De algemene bestemmingsreserve is goed gevuld dankzij een in 2019 

en 2020 ontvangen erfenis. 

De geplande activiteiten – een symposium, een Webinar, uitgifte elektronisch tijdschrift en de actie 

medisch contact - konden worden uitgevoerd binnen de begroting. De baten uit donaties en giften zijn 

afkomstig van circa 800 donateurs. Deze baten kwamen ruimschoots boven de begroting uit.   

Vooruitblik 2022  
Voor het jaar 2022 heeft het bestuur de volgende begroting vastgesteld: 

    
 Begroot 2022  Realisatie 2021 

    
Baten eigen fondsenwerving 40.000  46.668 
Overige baten 1.000  1.220 

Totaal baten 41.000  47.888 
 
 

   

Activiteiten 20.500  59.909 
Huisvestingskosten 11.000  9.127 
Organisatiekosten 10.000  9.071 

Totaal lasten 41.500  78.107 
    

Saldo van baten en lasten -500  -30.219 
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Balans per 31 december 2021 
(na resultaatbestemming) 

 

ACTIVA Ref. 31-12-2021  31-12-2020 

     

Liquide middelen 1. 240.344  270.563 

     

     

Totaal activa  240.344  270.563 

 

 

 

PASSIVA     

     

Continuïteitsreserve 2. 100.000  100.000 

     

Bestemmingsreserve algemeen 3. 140.344  170.563 

     

     

Totaal passiva  240.344  270.563 
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Staat van baten en lasten 2021 
 

BATEN Ref. Realisatie 2021  Begroot 2021  Realisatie 2020 

       
Baten eigen fondsenwerving 4. 46.668  35.000  89.917 
       
Overige baten  1.220  0  906 
       
       

Totaal baten  47.888  35.000  90.823 
       
       

 

 

LASTEN       

       
Activiteiten 5. 59.909  31.500  29.760 
Huisvestingskosten  9.127  9.500  6.766 
Organisatiekosten 6. 9.071  8.000  7.192 
       
       

Totaal lasten  78.107  49.000  43.718 
       
       

Saldo van baten en lasten  -30.219  -14.000  47.105 
 

 
 
 
 
 
RESULTAATBESTEMMING 

      

       
Bestemmingsreserve algemeen  -30.219  -14.000  47.105 
       

Saldo van baten en lasten  -30.219  -14.000  47.105 
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Kasstroomoverzicht 
 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

 

 2021  2020 

      

Saldo van baten en lasten  -30.219   47.105 

      

Mutaties in werkkapitaal      

- Kortlopende vorderingen -   -  

- Kortlopende schulden -   -1.982  

Totaal mutaties in werkkapitaal  -   -1.982 

      

Kasstroom operationele activiteiten  -30.219   45.123 

      

Investeringen  -   - 

      

Netto kasstroom  -30.219   45.123 

      

      

      

Beginsaldo liquide middelen  270.563   225.440 

Eindsaldo liquide middelen  240.344   270.563 

Mutatie liquide middelen  -30.219   45.123 
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Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 
 

Waarderingsgrondslagen  

De jaarrekening van de Johannes Wier Stichting is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke 

bepalingen van Titel 9 Boek 2BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaglegging, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaglegging. Rekening is gehouden met 

richtlijn C1 voor kleine organisatie zonder winstoogmerk. De in de balans opgenomen activa en passiva 

zijn, voor zover niet anders vermeld, opgenomen tegen nominale waarde. De jaarrekening is opgesteld 

in euro’s. Het saldo of resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de som der baten en de som der 

lasten. De aan het boekjaar toe te rekenen inkomsten en uitgaven worden opgenomen. De baten 

worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd en de kosten zodra zij voorzienbaar zijn. 

    

1. Liquide middelen 

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden.  

 31-12-2021  31-12-2020 

Triodos Bank  110.534  120.563 

ASN Bank  129.810  150.000 

Totaal liquide middelen 240.344  270.563 

 

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de stichting en worden gewaardeerd tegen nominale 

waarde. De liquide middelen worden aangehouden in het kader van de bedrijfsvoering. 

 

 

2. Continuiteitsreserve 

De continuiteitsreserve dient het voortbestaan van de stichting en de missie waarvoor zij staat. De 

continuiteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen 

dat de Johannes Wier Stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Het bestuur 

heeft de continuiteitsreserve gemaximeerd op € 100.000. 

 31-12-2021  31-12-2020 

Stand per 1 januari 100.000  100.000 

Uit resultaatbestemming -  - 

Stand per 31 december 100.000  100.000 

 

 

   

3. Bestemmingsreserve algemeen 

Het bestuur heeft besloten tot de vorming van een bestemmingsreserve ter ondersteuning van de 

statutaire doelstelling van de stichting. De kosten van bijzondere activiteiten kunnen uit deze reserve 

worden bestreden via de resultaatbestemming. 

 31-12-2021  31-12-2020 

Stand per 1 januari 170.563  123.458 

Uit resultaatbestemming -30.219  47.105 

Stand per 31 december 140.344  170.563 
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4. Baten eigen fondsenwerving 

Donaties en giften worden als baten eigen fondsenwerving verantwoord op moment van ontvangst. 

De Johannes Wier Stichting accepteert in beginsel geen ongevraagde financiële steun waaraan 

voorwaarden zijn verbonden. Ook wordt geen financiële steun geaccepteerd van instanties, 

organisaties, partijen of individuen die zich direct of indirect schuldig hebben gemaakt aan 

schendingen van mensenrechten, in de negatieve aandacht staan van de stichting of zich anderszins 

(hebben) gedragen op een wijze die indruist tegen de missie van de stichting. De baten eigen 

fondsenwerving laten zich als volgt specificeren: 

 

 Realisatie 2021  Begroot 2021  Realisatie 2020 

Donaties en giften 46.668  35.000  36.012 

Nalatenschappen -  -  53.905 

Totaal baten eigen fondsenwerving 46.668  35.000  89.917 

      

 
      

5. Activiteiten 

 Realisatie 2021  Begroot 2021  Realisatie 2020 

Actie Medisch Contact 8.725  8.000  8.028 

Elektronisch tijdschrift 2.776  2.500  414 

Mensenrechteneducatie 3.298  4.000  2.911 

Onderhoud e-cursussen -  2.000  - 

Project taalbarrières 45.110  15.000  18.407 

Totaal activiteiten 59.909  31.500  29.760 

 
Het project taalbarrières is deels door niet bezoldigde vrijwilligers uitgevoerd en deels moesten 

betaalde opdrachten aan derden worden gegeven. Dit laatste betreft een gedeelte van de 

projectleiding, een tekstschrijver en een communicatiedeskundige. Het project in deze vorm werd op 

10 december 2021 met succes afgerond tegen ruim hogere kosten dan in eerste instantie begroot.    

 

6. Organisatiekosten 

 Realisatie 2021  Begroot 2021  Realisatie 2020 

Bestuurskosten 2.544  1.000  919 

Kantoorbenodigdheden -  500  1.270 

Administratiekosten 662  1.000  852 

Lidmaatschappen -  -  605 

Inzet vrijwilligers 4.224  4.000  2.176 

Publiciteit 392  500  363 

Bank- en assurantiekosten 1.249  1.000  1.007 

Totaal organisatiekosten 9.071  8.000  7.192 

      
In de bestuurskosten is een communicatietraining van het bestuur begrepen en een abonnement op 
ZOOM zodat vergaderingen via het internet konden worden georganiseerd. 
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

De Johannes Wier Stichting heeft een huurovereenkomst gesloten met de Vereniging Amnesty 

International voor haar huisvesting op de Keizersgracht 177 te Amsterdam. De huurovereenkomst is 

aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van drie maanden. De jaarlijkse huur bedraagt 

€ 9.600. Op de huur is een indexclausule van toepassing. 

 

Organisatie 

De stichting heeft geen medewerkers in loondienst. Zij is aangewezen op de inzet van vrijwilligers.  

Bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning in welke vorm dan ook. In functie gemaakte 

kosten worden vergoed. Aan de leden van het bestuur zijn geen voorschotten, leningen en garanties 

verstrekt. 

 

Verklaring van het bestuur  

Het bestuur van de Johannes Wier Stichting te Amsterdam verklaart hierbij de jaarrekening met het 

jaarverslag over het jaar 2021 in de bestuursvergadering van 17 maart 2022 te hebben goedgekeurd. 

 

 

 

 

A.J. Struijs      J.G.B.M. Rohlof 

voorzitter      secretaris  

 

 

 

       

P.J. de Jong      W. Reinders 

vicevoorzitter      penningmeester  
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Bijlage: Hoofd- en nevenfuncties leden van het dagelijks bestuur 

 
Bestuurslid (gewezen) Hoofdfunctie Nevenfuncties 

   

Mevr. Dr. A.J. Struijs 

geboren op 25-2-1956  

voorzitter 

Senior-beleidsmedewerker 

Min. VWS/dir. Publieke 

gezondheid/afd.ethiek 

bestuurslid Stichting ter 

bevordering van de beoefening 

van de klinische ethiek  

   

Mevr. Drs. P.J. de Jong 

geboren op 28-12-1967  

vicevoorzitter 

Jeugdarts KNMG, GGD 

Hollands Midden 

geen 

   

De heer Dr. J.G.B.M. Rohlof 

geboren op 12-8-1950 

secretaris 

Zelfstandig gevestigd 

psychiater 

penningmeester World 

Association of Cultural 

Psychiatry 

   

De heer W. Reinders 

geboren op 3-11-1954 

penningmeester 

Gepensioneerd, voorheen 

senior bedrijfsadviseur bij 

Vereniging VluchtelingenWerk 

Nederland 

penningmeester Stichting 

Schouwenhove te Leiden 

 


