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Vriendendiensten Deventer Een van de
maatjesprojecten van de Vriendendiensten

DOELSTELLING VAN DE DOKTER WITTENBERG STICHTING
De stichting heeft als doel psychiatrische patiënten te (doen) ondersteunen bij hun terugkeer in de samenleving
en op de arbeidsmarkt. De Dokter Wittenberg stichting richt zich op organisaties die actief zijn bij de opvang en
activering van ‘uitbehandelde’ - dat wil zeggen niet meer opgenomen - psychiatrische patiënten. De stichting
tracht haar doel te verwezenlijken door het financieel ondersteunen van projecten van derden en door bij te
dragen aan wetenschappelijk onderzoek dat een concrete bijdrage levert aan de doelstelling van de stichting.
Het vermogen van de stichting komt uit de nalatenschap van dokter Willem Wittenberg, die in de periode 19701995 als psychiater werkzaam is geweest in Deventer en Zutphen, en zijn vrouw.
De eerste subsidie werd verleend in 2003. In de periode tot 31-12-2016 is in totaal voor 167 projecten subsidie
verleend. Het totaalbedrag van de verleende subsidies bedroeg in die periode € 877.755.
De stichting heeft de laatste jaren als beleidsrichtlijn dat de jaarlijkse uitgaven zodanig zijn dat het vermogen
ongeveer in stand blijft.

PROJECTEN IN 2016
In het verslagjaar werd aan 19 projecten subsidie toegekend. Zie het overzicht van alle projecten in bijlage 1.
Enkele projecten worden hieronder toegelicht omdat zij voor onze stichting min of meer nieuw waren.
Vriendendiensten Deventer: Zelfregiecentrum
Het Zelfregiecentrum Deventer is opgericht vanuit de wens om mensen met een ggz-achtergrond (meer)
mogelijkheden te bieden voor zelfregie en zelfontplooiing. Bezoekers van het centrum zijn, samen met een
betaalde coördinator, verantwoordelijk voor het runnen van het centrum en het opzetten van ‘zelfregie
activiteiten’. Uitgangspunten zijn dat niet de ziekte maar de persoon centraal staat en dat de regie bij de
mensen zelf ligt. Er is geen aanbod van begeleiding maar ondersteuning bij wat de mensen zelf willen. Vrijwilligers, waaronder ervaringsdeskundigen, spelen een belangrijke rol in het Zelfregiecentrum. Het centrum is in
augustus 2016 geopend en inmiddels komen er gemiddeld circa 50 bezoekers per dag.
www.vriendendienstendeventer.nl/zelfregiecentrum-deventer
Vitale Verbindingen Arnhem
Vitale Verbindingen heeft een wijkgerichte aanpak ontwikkeld voor herstel van
mensen met een psychiatrisch en/of verslavingsprobleem. Het is opgezet door wijkbewoners met ervaring in de GGZ. Ervaringsdeskundigen werken vanuit hun Arnhemse
wijk aan hun eigen en andermans herstel, groei en participatie, omringd door een
breed netwerk van wijkbewoners, kleine ondernemers, wijkbedrijven en instellingen.
De wijk is de plaats waar mensen hun netwerk hebben of weer moeten opbouwen.
Vitale Verbindingen werkt daarom van onderop: vanuit de mogelijkheden die in een
wijk aanwezig zijn voor herstel, ontwikkeling en weer meedoen en werken naar
vermogen.
http://vitaleverbindingen.nl
Mee Oost-Veluwe: Theater N.A.H. (Niet Aangeboren Hersenletsel)
Dit betreft twee voorstellingen van de theatervoorstelling ‘Een ander mens’, gespeeld door mensen met
N.A.H. Bezoekers van de theatervoorstelling waren mensen met N.A.H., familie, vrijwilligers, mantelzorgers en
anderen. Mensen met N.A.H. zijn bij de Dokter Wittenberg Stichting niet eerder in beeld geweest. Onze doelgroep is mensen met een psychiatrische beperking. Mensen met N.A.H willen veelal zelf niet als psychiatrisch
patiënt gezien worden vanwege het stigma dat daarop rust. De kenmerken kunnen wel dezelfde zijn, evenals
het onbegrip daarover bij anderen. Een theatervoorstelling als deze is er op gericht dit onbegrip weg te nemen;
tegelijkertijd draagt het voorbereiden en spelen bij aan het zelfvertrouwen van de spelers. Een subsidie van de
Wittenbergstichting vonden wij daarom op zijn plaats.
http://mee-veluwe-ijsseloevers.nl/agenda/theater-voorstelling-een-ander-mens-in
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NIET GEHONOREERDE AANVRAGEN
Zoals elk jaar kwamen niet alle subsidieaanvragen in aanmerking voor honorering. De redenen voor een afwijzing kunnen van verschillende aard zijn, zoals:
•
projecten staan te ver van onze doelstelling, bijvoorbeeld omdat zij een zuiver - wetenschappelijk doel
hebben.
•
projecten zijn niet of in te beperkte mate gericht op de doelgroep.
•
projecten zijn gelegen buiten de regio waar de Dokter Wittenberg Stichting zich op richt,
globaal het gebied begrensd door Apeldoorn-Arnhem-Enschede-Zwolle, met de Stedendriehoek als
kerngebied.
•
Aanvragen voor individuele ondersteuning subsidieert de Wittenbergstichting zelf niet in directe zin.
Wel indirect, namelijk door medefinanciering van de steun voor individuele situaties die verleend
wordt door het Elisabethfonds (voor Overijssel) en de Stichting Herstel (voor de Stedendriehoek). De
beoordeling van die aanvragen laat de Wittenbergstichting geheel aan beide organisaties. Aanvragen
van deze aard worden daarom naar hen doorverwezen.

FINANCIEN
De belegging van het vermogen van de Dokter Wittenberg Stichting vond de afgelopen jaren plaats via de
Rabobank, die de beleggingsactiviteiten van Schretlen Vermogensmanagement in 2016 heeft overgenomen.
De jaarrekening 2016 is samengesteld door Visie Accountants en op 16 mei 2016 door het bestuur vastgesteld.
In de bijlagen 2 en 3 van dit jaarverslag is een samenvatting van de balans per 31 december 2016 en van de
verlies en winstrekening opgenomen.
Op 31 december 2016 bedroeg het vermogen van de Stichting € 1.735.245.
Op 31 december 2015 was dit € 1.716.707.
Het netto beleggingsrendement op het vermogen bedroeg in 2016 circa 5,00 %.
Met de in 2016 toegekende subsidies was in totaal een bedrag gemoeid van € 75.234.

BESTUUR
Het bestuur kwam in 2016 vier keer bijeen. In het verslagjaar zijn door bestuursleden zeven bezoeken aan
organisaties gebracht.
Het bestuur was op 31 december 2016 als volgt samengesteld
        voorzitter		
P.C.J. de Wolf  		
Twello
          secretaris		
G.J. Sizoo          
Deventer
          penningmeester
P.J. Lont           
   
Schalkhaar
          lid		
M.J.B. Wilmer
  
Zuidlaren
          lid		
C.H. de Koning
Ylst
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De firma Zorgbehang + De Bagagedrager
Theater met bagage: na de voorstelling “Control alt delete” over
dwangstoornissen van de theatergroep Firma Zorgbehang wordt
met de toeschouwers nagepraat aan de hand van het spel Een
steekje los?
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BIJLAGE 1

PROJECTEN WAARVOOR IN 2016 SUBSIDIE IS TOEGEZEGD

Vriendendiensten Deventer 			
Vriendendiensten Deventer 			
MEE Oost-Veluwe 				
Stichting Present Apeldoorn 		
GGZ-Beraad Overijssel 			
DimenceGroep
			
TwoMorrow 				
Debby de Hond 				
St. Bagagedrager + St. Theater Zorg & Welzijn
Elisabethfonds 				
Elisabethfonds
			
Stadsakkers				
Stichting Pluktuin Apeldoorn 		
Vriendendiensten Deventer 			
Stichting Vrienden van Lorna Wing 		
Stichting Herstel 				
Vitale verbindingen		
Dimence - Kunstcircuit Deventer		
(Ypsilon Deventer 				
		

Een steekje los, tweede jaar
Cultuurmaatjes, tweede jaar			
Theater mensen met NAH					
Klus- en sociale programma’s; 2e jaar			
Lustrumbijeenkomst				
Pelgrimsreis GGZ-cliënten naar Lourdes			
Impactmeting IPS-interventiemethodiek			
Feel Good-ie Bag Tour					
Theater met bagage		
Sponsoring Roos van Elisabeth				
Bijdrage individuele steun 2015 (meerjarige toezegging)
Winterdoorwerktent					
Opzetten activeringsproject				
Zelfregiecentrum Deventer			
Pannaveldje					
Bijdrage individuele steun 2016
			
Pleisterplaatsen
Theater ‘Niet alles op een rijtje
Training familieleden; project is in 2017 ingetrokken)				

Stichting De Bagagedrager
Het spel Een steekje los? Discussie over psychiatrie aan de hand van kaarten met prikkelende stellingen.

BIJLAGE 2

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

BIJLAGE 3

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

Debby de Hond
Feel Good-ie Bag Tour,
gastvrouw en ervaringsdeskundige Debby de
Hond gaat op stap met mensen met een
psychische belasting en eventueel hun maatje of
familieleden. Een ‘verwenmoment’ dat
misschien kan bijdragen aan activering.

