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INLEIDING

In voorgaande jaarverslagen is het beleid geformuleerd om de doelstelling van de Dokter Wittenberg 
Stichting te realiseren: financiële ondersteuning van projecten, gericht op de resocialisatie van 
psychiatrische patiënten, in de regio Zwolle - Arnhem - Enschede - Apeldoorn - Deventer. Als kader is 
onder meer gesteld dat:
• de nadruk dient te liggen op exploitatiesubsidies. Investeringsprojecten dienen uitzondering 
 te zijn;
• reguliere activiteiten van ggz-instellingen worden niet gesubsidieerd;
• geen middelen worden beschikbaar gesteld voor de oprichting van (nieuwe) organisaties.
Via onder andere de website van onze stichting is aan het bovenstaande bekendheid gegeven. Moge-
lijk heeft dit ertoe geleid, dat in het afgelopen jaar slechts sporadisch aanvragen zijn ontvangen, die 
om genoemde redenen niet zijn gehonoreerd. 
 
 
NIEUWE COMMITMENTS

In het verslagjaar werden opnieuw verplichtingen aangegaan inzake een aantal activiteiten/projecten; 
meestal in de vorm van exploitatie (mede) financiering, soms in de vorm van een garantiestelling en  
een enkele keer als investeringsondersteuning. In totaal betrof het 17 activiteiten/projecten, waarvan 
onderstaand een korte weergave.
Exploitatiesubsidie werd toegekend aan:
• Stichting DaAr te Apeldoorn voor een project voor startende ondernemers;
• Verwenzorg van GGNet te Warnsveld;
• Zorgbelang Arnhem t.b.v. firma Zorgbehang voor de uitvoering van een toneelstuk;
• Kijk mij nou 2, GGNet te Warnsveld;
• Onderzoek afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie Vrije Universiteit Amsterdam;
• Cultuurmaatjes van de stichting Vriendendiensten te Deventer;
• Family funday GGNet Apeldoorn;
• De Wegwijzer: dag van de psychische gezondheid;
• Vriendennet van de stichting Vriendendiensten te Deventer;
• Friends for you, stichting Dimence te Deventer;
• Pseudoniem onder regie van stichting Vriendendiensten te Deventer;
• Studiedag Ypsilon, landelijke vereniging van ouders/verzorgers van psychiatrische patiënten;
• Competentiebeleid Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve te Apeldoorn;
• Videoprofiel stichting DaAr te Apeldoorn;
• Toezegging individuele vergoedingen voor cliënten van stichting Elisabethfonds.

Aan de volgende investeringsaanvragen werd medewerking gegeven:
• interieur onderkomen cliënten Het Nieuwe Veld te Diepenveen;
• plaatsen gasheaters bij zorgboerderij Wenum Hoeve te Apeldoorn.

Garanties werden gegeven:
• ten behoeve van een theeschenkerij in de wijk Zuidbroek te Apeldoorn;
• Zorgbelang te Arnhem t.b.v. de firma Zorgbehang voor de start van een nieuw toneelstuk.

In totaal werd derhalve voor circa € 138.000 aan nieuwe verplichtingen aangegaan in het jaar 2011.
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WERKBEZOEKEN/CONTACTEN

Het bestuur van de Dokter Wittenberg Stichting hecht er waarde aan contact te onderhouden met de 
organisaties, van wie zij projecten subsidieert. Soms in de vorm van werkbezoeken, vaak ook via mon-
deling overleg, waardoor een zekere vorm van verantwoording kan ontstaan. 
In het afgelopen jaar is er contact geweest met:
• Riwis Apeldoorn;
• Stichting Het Nieuwe Veld te Diepenveen;
• Dimence Deventer;
• Zorgboerderij Heihoeve in Schalkhaar;
• De firma Zorgbehang te Arnhem;
• Stichting Mahanaim te Zwolle;
• Leerwerkbedrijf Hout en Zo te Deventer;
• Stichting Elisabethfonds te Deventer;
• Stichting Vriendendiensten te Deventer;
• Stichting ‘t Zwerk, Doetinchem;
• Stichting DaAr, Apeldoorn. 

Uit deze contacten bleek dat het leerwerkbedrijf Hout en Zo zijn activiteiten helaas heeft moeten 
beëindigen. Tevens bleek dat de werkzaamheden van stichting Mahanaim worden afgemaakt: er 
worden geen nieuwe taken meer aangepakt, noch op pastoraal, noch op onderwijs gebied. 

Voorts bleek nadere bespreking nodig inzake afbakening van de reguliere patiëntenzorg ten opzichte 
van de resocialisatie die de Dokter Wittenberg Stichting beoogt.

Ten slotte is met de stichting Elisabethfonds te Deventer overeengekomen voor een beperkt aantal 
patiënten van Dimence te Deventer de entreebijdrage te financieren. Het gaat hier om de bijdrage, 
die als drempel van patiënten in de ggz vanaf 1 januari 2012 wordt gevraagd en waarvan beide 
stichtingen de redelijkheid ernstig betwijfelen.
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Kijk mij nou, GGNET Warnsveld
foto Guido Bogert 

Laat je niet kisten, Zorgbelang Gelderland 
foto George Witjes



FINANCIËN
 
Enkele globale cijfers, afgerond:
• aan subsidies en bijdragen werd in het verslagjaar € 138.000 uitgekeerd;
• de bestuurskosten bedroegen € 6.325;
• de opbrengsten uit het vermogen bedroegen € 36.000 negatief, waarmee een 
 bruto-rendement van -2% werd behaald;
• voor een bedrag van circa € 138.000 werden nieuwe verplichtingen aangegaan; 
• het totaal der verplichtingen bedroeg per 31 - 12 - 2011 € 60.000;
• het vermogen van de Dokter Wittenberg Stichting bedroeg per 31 - 12 - 2011 € 1.600.000.

STATUTEN

Zoals in het vorig verslagjaar reeds werd vermeld, zijn statuten voor de Dokter Wittenberg Stichting 
opgesteld, gebaseerd op de bepalingen in het testament van mevrouw Jacqueline Wittenberg-
Willemen, dat onder beheer van notariskantoor Smalbraak te Deventer berust. De statuten werden in 
de bestuursvergadering d.d. 6 april 2011 definitief vastgesteld.

BESTUUR

In januari 2012 werd op passende wijze afscheid genomen van Pieter Marinus ter Velde als penning-
meester van het bestuur van de Dokter Wittenberg Stichting. Hij werd als zodanig door de rechtbank 
te Zwolle benoemd bij besluit d.d. 16 februari 2000. De heer Ter Velde heeft in eerste instantie ge-
functioneerd als executeur-testamentair van het testament van mevrouw Wittenberg en heeft lange 
tijd beide functies gecombineerd uitgeoefend. Als zodanig heeft hij grote verdiensten gehad in het 
ordenen en afwikkelen van de vermogensbestanddelen en vervolgens in het beheer van het vermogen 
en het toezicht daarop. Het bestuur is hem daarvoor grote dank verschuldigd, dat bij zijn afscheid tot 
uitdrukking werd gebracht.

In zijn plaats als penningmeester van de Dokter Wittenberg Stichting werd benoemd mr. Pieter Jan 
Lont, fiscaal jurist te Schalkhaar, die per 1 januari 2012 aantrad. Door zijn uitgebreide kennis van finan-
ciële zaken en zijn bestuurlijke ervaring is op adequate wijze in de vacature voorzien.

De samenstelling van het bestuur luidde op 31 december 2011 als volgt:
voorzitter   Sape Bienze Braaksma
secretaris   Johanna Catharina Christina Veldman-Dingen
penningmeester       Pieter Marinus ter Velde 
lid    Maria Johanna Bernadette Wilmer
lid    Cornelis Hendricus de Koning

Door het bestuur werd zesmaal vergaderd.
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