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INITIATIEFNEMERS
Ook in het verslagjaar is vanuit de Dokter Wittenberg Stichting weer een belangrijk aantal initiatieven en
projecten ondersteund door middel van een financiële bijdrage.
Nadrukkelijk spreken we van ondersteuning; de ontwikkeling van initiatieven, de organisatie van projecten en
het bijeen brengen van de nodige financiën, dat alles wordt ondernomen door mensen, die de psychiatrie een
warm hart toedragen. Zij nemen de initiatieven, ontwikkelen de ideeën en trachten een draagvlak te creëren.
Dankzij hun inzet en doorzettingsvermogen slagen zij er in projecten van de grond te krijgen. Dat er vanuit onze
stichting een, veelal bescheiden, bijdrage wordt verleend, is het sluitstuk, niet minder maar zeker ook niet
meer.
Het is dan ook een genoegen, in dit jaarverslag al die initiatiefnemers die wij vanuit de Dokter Wittenberg
Stichting hebben leren kennen in de afgelopen jaren, dank te zeggen voor hun belangeloze inzet voor cliënten
in de psychiatrie.

PROJECTEN 2013
In het verslagjaar werden circa 20 projecten medegefinancierd; een drietal overige activiteiten kregen een
beperkte bijdrage. Enkele projecten mogen wel in het bijzonder worden genoemd, zoals:
•
de schrijfworkshop, die nu in Deventer een vervolg kreeg, nadat Zwolle en Apeldoorn waren
voorgegaan,
•
het wetenschappelijk project van prof. Doreleijers, onderzoek naar de samenhang tussen
psychiatrische stoornissen en recidive bij jeugdige zedendelinquenten,
•
het project Paardkrachtig te Zwolle, waar jeugdige cliënten door middel van omgang met
dieren bouwen aan zelfvertrouwen,
•
boeiend is ook, dat de firma Zorgbehang te Arnhem gestart is met het project Kweekvijver,
een initiatief om cliënten op te leiden tot acteur of actrice, die als ambassadeurs van de
ggz kunnen optreden,
•
een eye opener voor ons was de intensieve kennismaking met ‘t Helmgras te Enschede
(kwekerij en ambachten), waar diverse cursussen zijn gefinancierd; een uitstekende
zelfsturende organisatie van ervaringsdeskundigen, zo bleek ons,
•
Diva Dichtbij: geschoolde zangers en zangeressen brengen ouderen met een
psychiatrische beperking een moment van geluk door een zangoptreden in de huiskamer
van een zorginstelling of aan het bed,
•
de samenwerking met de stichting Het Elisabethfonds werd voortgezet; daardoor kon een
belangrijk aantal van 55 cliënten worden geholpen met een financiële bijdrage bij de aanschaf van een fiets, een winterjas of een meubelstuk,
•
vermeldenswaard is zeker ook de viering van het 15-jarig bestaan van de stichting
Vriendendiensten te Deventer.

Schrijfworkshop Vriendendiensten Deventer
Oefenen met verschillende schrijfvormen om de
eigen talenten te ontdekken
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NIET GEHONOREERDE AANVRAGEN
Slechts een klein aantal aanvragen voor projecten kwam, naar het oordeel van het bestuur, niet in aanmerking
voor subsidiering, de redenen waren:
•
projecten behoren tot de reguliere zorgverlening
•
projecten zijn gelegen buiten de regio waar de Dokter Wittenberg Stichting zich op richt
(globaal het gebied begrensd door Apeldoorn-Arnhem-Enschede-Zwolle).

PRIORITEITSSTELLING
Ook al werd slechts een beperkt aantal projecten niet gesubsidieerd, toch konden niet alle overige aanvragen
geheel worden gehonoreerd. In een aantal gevallen zijn aanvragen gedeeltelijk gehonoreerd, soms ook
gefaseerd naar een volgend jaar.
Uitgangspunt bij de vaststelling van het jaarlijks bestedingsbudget van de Dokter Wittenberg Stichting is, dat
de opbrengst van het vermogen in zijn geheel kan worden besteed. De besteding moet wel binnen dat kader
blijven.

FINANCIËN
Al een aantal jaren vindt belegging van het vermogen plaats via Schretlen, de vermogensbeheerder van de
Rabobank, met wie periodiek wordt afgestemd. Het vermogen van de Stichting bedroeg op 31 december
2012 € 1.652468; op 31 december 2013 was dit gemuteerd naar € 1.646.718.
Het netto beleggingsrendement op het vermogen bedroeg in 2013 circa 5.5%.
De totale uitgaven voor de financiering van projecten en activiteiten bedroegen in het verslagjaar
€ 95.811. In de bijlagen 2 en 3 is een samenvatting van de balans per 31 december 2013 en van de verlies- en
winstrekening opgenomen. De jaarrekening 2013 is samengesteld door de accountant en op 24 maart 2014
door het bestuur vastgesteld.

BESTUUR
Het bestuur kwam in het verslagjaar vijf keer bijeen. Door een delegatie van het bestuur werden vier werkbezoeken afgelegd.
Het bestuur was op 31 december 2013 als volgt samengesteld:
voorzitter
ir. S.B. Braaksma      
Deventer
secretaris
ir. G.J. Sizoo                          Deventer
penningmeester
mr. P.J. Lont                           Schalkhaar
lid
drs. M.J.B. Wilmer                Zuidlaren
lid
drs. C.H. de Koning, arts      Ylst
Deventer, mei 2014

Diva Dichtbij
In ‘t Ronde Sand: geschoolde zangers treden op
voor ouderen met een psychiatrische beperking

Dokter Wittenberg Stichting                                   Jaarverslag 2013

5

BIJLAGE 1

IN 2013 GESUBSIDIEERDE PROJECTEN

Elisabethfonds, bijdrage individuele ondersteuning 2012
Vriendendiensten Deventer, Vriendennet (restant 2012)
Dimence, bedevaart Lourdes
Vrijwillige thuiszorg Overijssel, aandacht jonge mantelzorgers
‘t Helmgras, diverse cursussen
Ovaal, autismecafé’s Raalte en Zutphen
Stadsakkers, bijdrage in aanloopkosten
Vriendendiensten Deventer, schrijfworkshops, jaarschijf 2013
GGNet Apeldoorn, Family Funday
Stichting Cliënteninitiatieven Achterhoek, Trefpunt
Promo, symposium geloof en psychiatrie
Vrienden Wenumhoeve, competentiebeleid
Vriendendiensten Deventer, Vriendennet
Vriendendiensten Deventer, jubileumactiviteiten
Dimence, kerstfeest 2013
Diva Dichtbij
Elisabethfonds, bijdrage individuele ondersteuning 2013
Roos van Elisabeth
Karin Barth, fotoproject ‘Ik zie, ik zie...’
Streeklokaal (Achterhoek), project Wollokaal  
Prof. Doreleijers VU Amsterdam: onderzoek autistische jeugdige zedendelinquenten
Paardkrachtig
Firma Zorgbehang, kweekvijver nieuwe acteurs
Totaal betaald in 2013 € 95.811

Paardkrachtig
Psychische weerbaarheid van kwetsbare jongeren
vergroten door training met paarden

BIJLAGE 2


BALANS PER 31 DECEMBER
2013


ŐĞǀĞƐƚŝŐĚƚĞĞǀĞŶƚĞƌ
  




 





  
 

ϭ

ĨĨĞĐƚĞŶ

ϭ͘ϱϵϵ͘ϯϵϬ

ϭ͘ϲϱϰ͘ϯϴϱ
ϭ͘ϱϵϵ͘ϯϵϬ

ϭ͘ϲϱϰ͘ϯϴϱ

   
 

Ϯ

ĞůĂƐƚŝŶŐĞŶ
KǀĞƌůŽƉĞŶĚĞĂĐƚŝǀĂ

ϭϰϬ
ϭ͘ϲϮϰ

  

ϭϰϬ
ϭ͘ϯϴϱ
ϭ͘ϳϲϰ

ϭ͘ϱϮϱ

ϴϲ͘ϰϱϲ

ϰϳ͘ϱϵϯ



   

ϯ




   




 














  


      



  



 
 

  
 

 
 
 

 



  

  



 

        

BIJLAGE 3

STAAT VAN BATEN EN 
LASTEN 2013
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