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INLEIDING

In het verslag over de jaren 2008/2009 is uiteengezet welk beleid is geformuleerd om de doelstelling 
van de Dokter Wittenberg Stichting te realiseren; de financiële ondersteuning van (uitbehandelde) 
psychiatrische patiënten bij hun terugkeer naar de samenleving en/of de arbeidsmarkt. Er is nu (nog) 
geen aanleiding om tot bijstelling van dit beleid over te gaan. Wel is er nog steeds sprake van onder-
besteding van beschikbare middelen. Daarom ook is een (bescheiden) begin gemaakt met het be-
treden van nieuwe paden, zoals in het voorgaande verslag al is aangekondigd.

De activiteiten ter besteding van de middelen, het medefinancieren van projecten in de regio Arnhem -
Apeldoorn - Enschede - Zwolle, zijn in het verslagjaar hoofdzakelijk een voortzetting geweest van die 
van de afgelopen jaren. Wel werden via bestaande relaties enkele nieuwe projecten geïnitieerd.
 
Ook dit jaar werd de hand gehouden aan de gedragslijn om aan bepaalde activiteiten geen onder-
steuning te bieden. Dit betreft:
- het financieren van de oprichting van nieuwe organisaties;
- het met grote terughoudendheid medefinancieren van investeringen;
- het financieren van reguliere activiteiten van ggz-instellingen.

Dit heeft geleid tot het afwijzen van diverse aanvragen.
 
 
ONDERSTEUNDE PROJECTEN
 
Enkele voorbeelden ter illustratie van ondersteunde projecten:

* Team GGnet Preventie Apeldoorn en Zutphen: de sponsoring van een Family Funday voor
 gezinnen met kinderen van wie minimaal één van de ouders psychiatrische of  verslavings- 
 problemen heeft, en die geïsoleerd leven, weinig financiële middelen hebben en niet in 
 staat zijn zelf zo’n uitje te organiseren en te betalen.

* Dimence MEE, Deventer: subsidie voor een Soos voor (jong)volwassenen met een Autisme
 Spectrum Stoornis. De activiteiten variëren van een spelletjesavond, gezamenlijk een maaltijd
 voorbereiden en nuttigen en uitjes, zoals filmbezoek en biljarten. De bijeenkomsten worden 
 begeleid door een activiteitenbegeleider en een vrijwilliger.

* De Wegwijzer: financiële ondersteuning van de Dag van de psychische Gezondheid. Deze dag 
 gaat om informatie, herkenning en erkenning, begrip en ondersteuning en ontmoeting 
 betreffende stress en burnout.

* Stichting DAAR: financiële bijdrage aan het project S-Krediet. Het betreft een klein en 
     renteloos voorschot voor potentiële ondernemers met psychiatrische of psychosomatische 
 problematiek. Het project is ontwikkeld vanuit de gedachte dat iedereen talenten heeft en de 
 mogelijkheid moet hebben deze te ontplooien. Ieder op zijn eigen wijze. Met klem wordt 
 benadrukt, dat het doel van het project is om mensen te laten participeren in de maatschap-
 pij, minder gebruik te laten maken van specifieke voorzieningen vanuit de psychiatrie en 
 (deels) zelfstandig te laten voorzien in eigen inkomen.

* Zorgbelang Apeldoorn: financiering van het spel Een steekje los. Het is een uniek, flexibel 
 en veelzijdig spel, voor iedereen die een raakvlak heeft met psychische problemen, zoals 
 cliënten, hulpverleners, familie en vrienden. Het kan gespeeld worden als gezelschapsspel 
 met een knipoog naar de psychiatrie en het kan ook uitstekend worden ingezet tijdens 
 gespreksgroepen voor meer diepgang. Op deze manier wordt de belevingswereld en de 
 beeldvorming vanuit diverse invalshoeken bespreekbaar gemaakt.
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BIJZONDERE FINANCIERINGSACTIVITEITEN
 
In het verslagjaar werd een overeenkomst met de Stichting Elisabethfonds te Deventer geëffectueerd. 
Deze stichting stelt zich ten doel op bescheiden schaal individuele financiële hulp te verstrekken aan 
psychiatrische patiënten. De Dokter Wittenberg Stichting verdubbelde het budget van de Stichting 
Elisabethfonds. In de beoordeling van aanvragen trad geen wijziging op, de Stichting Elisabethfonds 
bleef daarin geheel autonoom. Wel wordt, achteraf, informatie gegeven over de verstrekte hulpverle-
ning.
 
Ook is in het verslagjaar - op instigatie van de Stichting Koningsheide te Arnhem - contact gezocht 
met de afdeling jeugd- en kinderpsychiatrie van het Academisch Ziekenhuis bij de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Dit heeft er toe geleid, dat in 2011 en 2012 een door prof. Doreleijers geleid onderzoek 
naar de recidive van jeugdige zedendelinquenten zal worden medegefinancierd.
 
Ten slotte verdient vermelding dat in november 2010 voor de derde keer een conferentie werd ge-
houden voor de deelnemers aan projecten, die door de Dokter Wittenberg Stichting zijn of worden 
ondersteund. Van drie projecten werd een presentatie gegeven door de betrokkenen. De deelname aan 
de conferentie was, met circa 60 personen, goed, de inhoud werd goed ontvangen en het periodieke 
onderlinge contact via deze conferentie werd zeer op prijs gesteld.

FINANCIËN
 
In het verslagjaar werd een nettorendement gemaakt op het belegd vermogen van 4,97 procent. Na de 
roerige tijden op de financiële markten lijkt de rust weer enigszins teruggekeerd. Met handhaving van 
het in hoofdzaak defensieve karakter van het beleggingsprofiel is toch, in overleg met vermogens-
beheerder Schretlen, besloten tot iets meer dynamiek in de portefeuille.
Vermelding verdient verder dat uit de nalatenschap van mevrouw Wittenberg een legaat moest worden 
gehonoreerd en wel dat van de Kerk der Friezen te Rome, waarmee voordien wel contact was gezocht 
maar niet gevonden. Na zorgvuldige verificatie werd een bedrag groot circa € 22.000 uitgekeerd.
 
Uit de jaarrekening en jaarbalans per 31 december 2010 ten slotte blijkt dat:
- in het verslagjaar een bedrag, groot € 63.846 is besteed aan projecten;
- het vermogen van de dokter Wittenberg Stichting bedroeg:
         op 01 januari 2010 € 1.801.652
         op 31 december 2010   € 1.785.403
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STATUTEN
 
In het verslagjaar werden voorbereidingen getroffen om statuten voor de stichting op te stellen. Tot 
nog toe was slechts een summiere bepaling in het testament van de erflaters basis voor het functio-
neren van de stichting.
Gekozen werd voor het zogenaamde bestuursmodel als het meest passend bij de (werkwijze) van de 
stichting; het raad-van-toezichtmodel en het directiemodel werden niet geschikt geacht.
Behalve de gebruikelijke bepalingen omtrent de bestuurssamenstelling, bestuursvergaderingen, 
besluitvorming en dergelijke werd ook gekozen voor wat meer bij de tijd passende bepalingen, zoals:
-  beperking zittingsduur bestuursleden en rooster van aftreden;
-  formulering van beleid en begroting, verslag en verantwoording;
-  bestuursprofiel.
De statuten werden vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 december 2010 en in tweede instantie 
goedgekeurd in de bestuursvergadering van 30 maart 2011.
De statuten zijn op 6 april 2011 gepasseerd bij notariskantoor Smalbraak te Deventer, het kantoor 
waarbij ook het testament van mevrouw Wittenberg berust.
 
 
BESTUURSMUTATIES EN BESTUURSPROFIEL
 
In oktober 2010 werd in het bestuur afscheid genomen van mevrouw Wally de Koning-Wittenberg. 
Vanaf het begin van het functioneren van de Dokter Wittenberg Stichting is zij als bestuurslid 
actief geweest. Door haar grote praktische kennis van en betrokkenheid bij de psychiatrie is zij al die 
jaren voor het bestuur van belangrijke betekenis geweest bij het uitstippelen van beleidslijnen en het 
beoordelen van aanvragen voor ondersteuning van projecten. De stichting is haar daarom veel dank 
verschuldigd.
 
Nieuw ingetreden in het bestuur is mevrouw drs. Marianne Wilmer, inspecteur bij het speciaal onder-
wijs. Ook werd in het bestuur verwelkomd drs. Kees de Koning, huisarts te IJlst. De kennis van de 
relatie onderwijs-arbeidsmarkt en van de organisatie van de gezondheidszorg en van patiëntenzorg in 
het bestuur werd daarmee versterkt.
 
Met deze bestuursmutaties werd tevens inhoud gegeven aan het bestuursprofiel, dat, gecompleteerd, 
als volgt werd vastgesteld:
- algemene, bestuurlijke ervaring;
-  secretariële, juridische kennis;
-  kennis van vermogensbeheer en financiën;
-  kennis van / ervaring met de psychiatrie;
- kennis van de organisatie van de gezondheidszorg;
-  kennis van / ervaring met onderwijs / arbeidsmarkt voor mensen met een beperking;
-  relatie met de familie Wittenberg.
 
 
BESTUUR
 
De samenstelling van het bestuur luidde op 31 december 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
 
Het bestuur kwam in 2010 zesmaal voltallig bijeen. Door een delegatie van het bestuur werden vijf 
werkbezoeken afgelegd.
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