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ONDERSTEUNDE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN
In het jaar 2012 werd een aantal projecten ondersteund door middel van een financiële bijdrage. Deels
betreft dit nieuwe, deels voortgezette projecten, die eerder werden geïnitieerd.
We noemen:
•
Project Kijk mij nou van GGZ Warnsveld, fotografie als verpleegkundig instrument in de GGZ
•
Zorgbelang Gelderland: vervolgproject van Een steekje los, bredere toepassing van het oorspronkelijke concept, door middel van een spel in gesprek gaan over psychische gezondheid
•
Videoprofiel van de stichting Daar, hulpmiddel bij persoonlijke presentatie
•
Vriendennet van de stichting Vriendendiensten Deventer, ten behoeve van onderlinge
comunicatie van cliënten
•
Pseudoniem, na Zwolle en Apeldoorn nu ook in Deventer geïmplementeerde schrijfworkshops door de stichting Vriendendiensten
•
Ontwikkeling competentievaardigheden van hulpboeren van de stichting Vrienden van zorgboerderij Wenum
•
Project Friends 4 you, vanuit Dimence gestart, communicatietraject tussen studenten
verpleegkunde en cliënten
•
De tuinen van Zuidbroek, onderdeel theeschenkerij, ontwikkeling als sociaal centrum tussen
cliënten en hun omgeving
Naast bovengenoemde projecten is medewerking gegeven aan
een aantal activiteiten van beperkte schaal en veelal eenmalige
betekenis:
•
Family funday
•
De Wegwijzer, netwerkfolder
•
Uitreiking van de Roos van Elisabeth
•
Kwartiermakersfestival
•
Bedevaartsreis
•
Kerstfeestviering
Niet in alle gevallen bestond de ondersteuning uit een financiële
bijdrage à fonds perdue; soms werd volstaan met een bijdrage
onder voorwaarden of met een garantstelling.

NIET ONDERSTEUNDE PROJECTEN

‘Kijk mij nou, herstel in beeld’
Herstel4u

Verschillende aanvragen voor ondersteuning werden in het
afgelopen jaar niet gehonoreerd. De redenen daartoe waren:
•
Project behoort uit de reguliere zorgverlening bekostigd te worden
•
Het betreft investeringen
•
Projecten in het buitenland (Spanje, Bulgarije)
In het jaarverslag 2010 is uiteengezet welke projecten in het algemeen niet voor medefinanciering in
aanmerking komen.

Dokter Wittenberg Stichting

Jaarverslag 2012

3

DE TWEEJAARLIJKSE CONFERENTIE
Op 15 november werd de tweejaarlijkse conferentie van de Dokter Wittenberg Stichting gehouden, die
zich weer in een ruime belangstelling mocht verheugen, ondanks een GGZ-manifestatie tegelijkertijd
in de regio.
Hoofdonderwerp van de conferentie was de lezing van professor dr. Doreleijers over het project
Recidive bij jeugdige zedendelinquenten. Veel vooroordelen van publiek en media rond dit onderwerp
werden door de spreker fundamenteel weersproken. Ook de bijdrage van ir. Hanne Struik, initiatiefneemster van de zorgkwekerij Het Nieuwe Veld, viel zeer in de smaak bij de toehoorders. De derde
lezing werd gehouden door Daisy van der Werff, psychiatrisch verpleegkundige, die het project Friends
4 you toelichtte. Dit project, dat over diverse locaties van Dimence wordt uitgerold, beoogt cliënten in
de psychiatrie en hun ‘friends’, vooral studenten verpleegkunde, tot intensieve ontmoeting te brengen. Alle drie de projecten die tijdens de conferentie werden besproken, waren in het verslagjaar of al
eerder mede gefinancierd door de Dokter Wittenberg Stichting.

RELATIE MET DE STICHTING ELISABETHFONDS
Op 19 november werd de Roos van Elisabeth uitgereikt door het Elisabethfonds aan Daisy Van der
Werff van het project Friends 4 you. Bij die uitreiking werd een aantal projecten gepresenteerd en een
aantal prijzen toegekend. De organisatie van de dag werd mede mogelijk gemaakt door sponsoring
vanuit de Wittenberg Stichting. Wij werden ook in de gelegenheid gesteld zelf een project te presenteren, wat zeer op prijs werd gesteld. Van het gepresenteerde project Pseudoniem was de initiatiefneemster, Gerry Briët, zelf ook aanwezig.
De relatie met de Stichting Elisabethfonds krijgt al enkele jaren meer reliëf doordat de Dokter Wittenberg Stichting het budget van het Elisabethfonds, dat wordt aangewend voor individuele hulpverlening, aanvult met het dubbele bedrag, waardoor de armslag navenant is toegenomen. Dat laatste blijkt
geen luxe te zijn, nu meer cliënten dan voorheen poliklinisch worden behandeld en daardoor eerder op
een RIBW-onderkomen zijn aangewezen. In die situatie is een bescheiden financiële tegemoetkoming
bij de inrichting daarvan meer dan welkom.

Theatergroep ‘Firma Zorgbehang’

‘Schrijfworkshop Pseudoniem’

Zorgbelang Gelderland
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FINANCIËN
Ten minste twee keer per jaar vindt overleg plaats van het bestuur met Schretlen, de vermogensbeheerder van RABO, die het vermogen van onze stichting beheert. Het overleg leidde er toe, dat in het
afgelopen jaar werd besloten tot een iets minder defensieve beleggingsstrategie. Het netto rendement
bedroeg in het verslagjaar 6%.
Met de financiering van projecten en activiteiten als onder 1 beschreven, waren bedragen van circa
€ 75.000 respectievelijk € 20.000 gemoeid. Het vermogen van de stichting bedroeg op 31 december
2011 € 1.599.000 en per ultimo 2012 € 1.652.000. In de begroting voor 2013 is uitgegaan van een
bedrag van circa € 100.000 te besteden aan projecten en activiteiten.
In de bijlagen is een samenvatting van de balans per 31 december 2012 en de winst- en verliesrekening
over 2012 opgenomen.

BESTUUR
Per ultimo het verslagjaar is de secretaris van de Wittenberg Stichting, Hanneke Veldman-Dingen als
zodanig afgetreden. Zij heeft vanaf 2002 het secretariaat van de stichting verzorgd. Niet alleen door
het maken van agenda’s en verslagen en het op orde houden van het archief, zij heeft daarnaast op
uitstekende wijze de contacten onderhouden met de relaties van de stichting. Het bestuur is haar
daarom zeer veel dank verschuldigd voor haar activiteiten gedurende deze 10-jarige periode. Op 16
januari 2013 werd afscheid van haar genomen. Bij diezelfde gelegenheid werd haar opvolger ir. Gerard
Sizoo welkom geheten.
Inmiddels heeft in de afgelopen drie jaar een drietal bestuursleden het bestuur verlaten. De vervanging
heeft steeds op een zodanige wijze kunnen plaatsvinden, dat werd voldaan aan het bestuursprofiel als
geschetst in het jaarverslag 2010. De continuïteit in het bestuur, qua kennis en ervaring, is daarmee
goed verzekerd.
Het bestuur kwam in het verslagjaar zes maal voltallig bijeen. Door een delegatie van het bestuur werd
een vijftal bezoeken afgelegd.

BESTUURSSAMENSTELLING
Op 31 december 2012 was het bestuur als volgt samengesteld:
voorzitter
Sape Bienze Braaksma, Deventer
secretaris
Johanna Catharina Christina Veldman-Dingen, Deventer
penningmeester
Pieter Jan Lont, Schalkhaar
lid
Maria Johanna Bernadette Wilmer, Zuidlaren
lid
Cornelis Hendricus de Koning, IJlst

Deventer, mei 2013
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