
Dokter Wittenberg Stichting

JAARVERSLAG 2008 - 2009

Deventer oktober 2010



De dokter Wittenberg stichting te Deventer is in 1998 bij testament opgericht; zij 
heeft ten doel (uitbehandelde) psychiatrische patiënten te ondersteunen bij hun ter-
ugkeer naar de samenleving of naar de arbeidsmarkt.
 
 

INLEIDING

In 2008 is in de Beleidsverantwoording 2003 - 2007 uiteengezet, welk beleid in die periode was 
gevoerd met betrekking tot de besteding van middelen. Kort samengevat kwam dat op het volgende 
neer:
•    Beredeneerd werd, dat jaarlijks een uitgaven budget beschikbaar komt van € 100.000 á € 150.000.
•    Dit budget dient (primair/uitsluitend) te worden besteed aan projecten/activiteiten die ten doel 
      hebben GGZ-cliënten, na reguliere uitbehandeling, de stap naar tijdsbesteding of arbeidsmarkt 
      te vergemakkelijken.
•    Dit wordt projectgewijs - niet op individuele basis - geëntameerd.
•    De aandacht is primair gericht op de stedendriehoek, en het gebied tussen Zwolle en Arnhem.
•    Er wordt geen organisatie ingericht en geen huis gebouwd; de werkzaamheden van de stichting
      worden door de leden van het bestuur verricht, die daarvoor geen beloning ontvangen, maar 
      slechts een vergoeding van out of pocket kosten.

 
ADVIESAANVRAGEN

Aan een viertal relaties, bekend met de GGZ-wereld, is op basis van genoemde beleidsverantwoording 
in 2008 advies gevraagd over de besteding van middelen. Achtergrond daarbij was, dat het beschik-
bare uitgaven budget in de geschetste periode sterk werd onderschreden. Geadviseerd werd: 
•    op beperkte schaal (individuele) financiële hulp te verstrekken aan de doelgroep,
•    wetenschappelijk onderzoek naar de doelstelling van de stichting te ondersteunen,
•    doelgroep, GGZ-cliënten, ruimer te definiëren,
•    ambassadeurs als intermediairs aan te stellen,
•    meer publiciteit te zoeken.

Uit het hierna volgende moge blijken, dat (nog) niet aan alle adviezen is voldaan, hoewel met het 
merendeel van deze adviezen wordt ingestemd. Slechts van het aanstellen van ambassadeurs is voors-
hands welbewust afgezien.
 

FINANCIËN, INKOMSTEN

De inkomsten van de stichting bestaan uitsluitend uit de opbrengsten van het vermogen. Het be-
heer van het vermogen is in 2007 uitbesteed aan Schretlen & Co, de vermogensbeheerder van de 
Rabobank. In regelmatige contacten tussen de penningmeester en de beheerder wordt de vinger aan 
de pols gehouden op het gebied van beleggingsmutaties en opbrengsten. Gekozen werd voor een 
defensieve strategie.

Desondanks werd in 2008 een aanzienlijk verlies geleden, veroorzaakt door de wereldwijde financiële 
crisis, getuige de beleggingssaldi:
Op 1 januari   € 2.197.499,79
Op 31 december   € 1.747.015,26
Mutatie derhalve van   €   450.484,50 negatief
Overeenkomend met een negatief rendement in 2008 van 20 procent.



Gelukkig werd het geleden verlies in 2009 voor een aanzienlijk deel goedgemaakt door (gedeeltelijk) 
herstel van de financiële markten; de cijfers over 2009 luiden:
Saldo op 1 januari 2009  € 1.747.015,26
Saldo op 31 december 2009 € 1.871.600,12
Mutatie    €   124.584,86 positief
Overeenkomend met een beleggingsresultaat van 16,7 procent.

De ervaringen in de jaren 2008 en 2009 hebben ons er niet toe gebracht, een andere strategie of an-
dere beheerder te kiezen. Relatief gesproken hebben wij de crisis goed doorstaan.
 

BESTEDINGEN

Zoals gememoreerd bleven de uitgaven in de periode tot en met 2007 ver achter bij het beschikbare 
budget; de uitgaven schommelden rond de € 50.000 per jaar. 
Bij dit verslag zijn de uitgaven, in termen van toegekende subsidies, van 2008 en 2009 vermeld, re-
spectievelijk op een niveau van € 60.000 (2008) en € 100.000 (2009). 

Naar aanleiding van deze weergave (evenals die over de voorgaande periode) valt het volgende te 
constateren:
•     De aangemelde projecten en initiatieven worden strikt op eigen merites beoordeeld; prioriteits-
      stelling vindt niet plaats; niet altijd wordt direct een subsidie toegekend; regelmatig gaat daaraan 
      vooraf een garantstelling; aan de gestelde formele criteria voor subsidiering wordt niet altijd streng 
      de hand gehouden, wel wordt in die gevallen altijd in persoonlijk contact met ten minste twee be-
      stuurders overleg gevoerd, dat tot vertrouwen moet leiden.
•     Uit de geografie van de projecten, die in de afgelopen jaren zijn ondersteund, valt af te leiden, dat
      inmiddels enkele steunpunten zijn ontstaan in het werkgebied van de stichting.
 •    In Zwolle gaat het project Pseudoniem zijn derde jaar in. 
 •    Een nieuw project is dat van de stichting Mahanaïm in Zwolle.
         •    In Deventer wordt de firma Hout & Zo al enkele jaren gesubsidieerd.
 •    Van de stichting Cliënteninitiatieven Deventer loopt een aantal projecten; hier gaat 
      binnenkort een project van Pseudoniem van start.
 •    In Apeldoorn loopt al enkele jaren een aantal projecten van RIBW, zorgboerderij Wenum 
      Hoeve, evenals van stichting DAAR. Ook hier is Pseudoniem van start gegaan, inmiddels 
      is daar het tweede project gestart. 
 •    In Arnhem ten slotte is, zeer succesvol, de stichting Zorgbehang gestart met een acteurs-
      project, dat heel veel belangstelling trekt.
•     De meeste projecten kennen een centrale spilfiguur, waarmee de Dokter Wittenberg Stichting 
       intensieve relaties heeft opgebouwd in de afgelopen jaren; hun functioneren blijkt essentieel voor 
       het welslagen van projecten.
•     Een toename is te constateren van projecten, geëntameerd vanuit reguliere GGZ-organisaties 
      (RIBW, GGZ Apeldoorn, Dimence) die zeggen daarvoor geen budget beschikbaar te hebben. 
•     Enkele keren is, met een heel bescheiden bijdrage, een reisje ondernomen of een feestje gevierd,
      en dergelijke. De vraag kan worden gesteld of niet steeds een (beperkt) deel van het totaal 
      beschikbare budget hieraan kan worden besteed.



SAMENWERKING

Met het Elisabethfonds te Deventer, gelieerd aan GGZ-instelling Dimence, is al enige tijd geleden 
contact gelegd, onder andere ter gelegenheid van de uitreiking van de Roos van Elisabeth. Voor de 
nominatie werden door ons kandidaten voorgedragen.
Gelet op de complementariteit van de doelstelling van het Elisabethfonds (individuele financiële 
hulpverlening) aan onze stichting, is gezocht naar een vorm van samenwerking. Ultimo 2009 heeft dit 
geleid tot een concreet voorstel onzerzijds, waarbij op jaarbasis € 10.000 beschikbaar wordt gesteld 
door de Dokter Wittenberg Stichting
Voorts is onlangs contact gelegd met de stichting Koningsheide te Arnhem. Ook deze stichting heeft 
een met de onze vergelijkbare doelstelling, waarbij de nadruk ligt op ondersteuning van wetenschap-
pelijk onderzoek.
 

PUBLICITEIT

Welbewust is gedurende een aantal jaren de publiciteit gemeden; contacten werden vrijwel uitsluitend 
gelegd in de wereld van de psychiatrie, met GGZ-instellingen, patiëntenverenigingen en cliëntenor-
ganisaties en vervolgens geïntensiveerd.
In dat kader paste ook de organisatie van een conferentie met onze relaties. Voor het eerst gehouden 
in 2006, en daarna herhaald in 2008. Circa 70 deelnemers waren aanwezig, ook bij de tweede confe-
rentie. De onderlinge contacten bleken vruchtbaar; het initiatief werd zeer gewaardeerd door de deel-
nemers, mede door de gehanteerde formule: een drietal projecten werd door de daarbij betrokkenen, 
gepresenteerd.

In 2009 is, met het oog op vergroting van de naamsbekendheid en werkwijze van onze stichting, een 
website geopend; de eerste resultaten geven aan, dat deze goed wordt bezocht.

Ten slotte ligt het in het voornemen, dit jaarverslag op wat grotere schaal te verspreiden met het oog 
op wat meer respons op de werkwijze van onze stichting: we staan open voor suggesties.

 
BESTUUR

In de verslagperiode werd het bestuur gevormd door:
voorzitter  Braaksma, Sape Bienze
penningmeester  ter Velde, Pieter Marinus
secretaris  Veldman-Dingen, Johanna Catharina Christina
lid   de Koning-Wittenberg, Walburgis Anna Maria.

Het bestuur kwam in 2008 viermaal voltallig bijeen, in 2009 vijfmaal. Er werden negen respectievelijk 
zeven werkbezoeken afgelegd.

Het ligt in ons voornemen, in 2010 het bestuur met een of twee leden uit te breiden en tevens om de 
stichting statutair te funderen. Criteria voor uitbreiding van het bestuur zijn onder andere: kennis van 
de GGZ-wereld, kennis van de relevante arbeidsmarkt, kennis van vermogensbeheer of een relatie met 
de familie Wittenberg. 
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BIJLAGE

TOEGEKENDE SUBSIDIES 2008 - 2009
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 TOEGEKENDE SUBSIDIES 2008    
 
 Cliënteninitiatieven Deventer
 Maatjesproject     

 RIBW Oost-Veluwe  
 Mijn Herstel    
   
 Stichting Vrienden Wenum Hoeve  
 Tuinproject      

 Stichting Daar    
 schrijfgroep Pseudoniem     

 Zorgbelang Gelderland    
 Theatergroep       
   
 Oostermaat   
 Te gekke Kunst       
   
 Hout en Z0   
 Ondersteuning reïntergratie jongeren    
   
 MEE Dimence    
 Soos voor jong volwassenen     

 Stichting Vrienden Wenum Hoeve   
 Ondersteuning Bakproject    
  
 GGNet    
 Art Blanche       

   
 Totaal 2008     circa 85.000 
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 TOEGEKENDE  SUBSIDIES 2009  
   
 RIBW Oost-Veluwe  
 Mijn Herstel     
   
 Stichting ADHD      
 Vakantieproject    
   
 Cliënteninitiatieven Deventer  
 Cliëntenondersteuning    
 Project Pseudoniem    
 Groepsmaatjes      
 Maatjesproject     
    
 Stichting Daar    
 Startende ondernemers     
  
 De heer Korevaar    
 Bijdrage reis Rome en Assisi   
   
 Hout en Zo    
 Ondersteuning reïntergratie jongeren    
   
 Zorgbelang    
 Kwartiermakersfestival     
  
 Zorgbelang Gelderland   
 Theatergroep      

 GGNet Cliëntenparticipatie    
 Kijk mij nou      
  
 GGNet    
 Familyday      

 Meester Geertshuis 
 Vakantieweek       
  
 Cliëntenbond    
 Congres gewoon wonen     

 Stichting Mahanaïm  
 Operationele kosten ondersteuning       

   
 Totaal 2009    circa 130.000 
   


