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Stichting Pluktuin, Groene maatjesproject GGZ-cliënten en hun ‘maatjes’ doen mee aan het Apeldoornse project
Nieuwe Raatakkers. Deelnemers bewerken een groenstrook om daarmee de natuurwaarden te versterken. De
Stichting Pluktuin heeft ook een educatieve functie: betrekken van buurtbewoners, ontvangen van bezoekers en
excursies. Het gaat niet om een zo hoog mogelijke opbrengst, maar om de ecologische waarde.
Door de Wittenbergstichtig in 2018 gesubsidieerd project.

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 incidenteel door bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek dat een concrete bijdrage
levert aan de doelstelling van de stichting. Aanvragen voor individuele ondersteuning subsidieert de
stichting 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 Doktor Wittenberg Stichting
geheel aan beide organisaties. Aanvragen van deze aard worden daarom naar hen doorverwezen. Het
vermogen van de stichting komt uit de nalatenschapschap van Dokter Wittenberg, die in de
periode 1970-1995 als psychiater werkzaam is geweest in Deventer en Zutphen, en zijn vrouw.

De eerste subsidie werd verleend in 2003. In de periode tot 31-12-2018 is in totaal voor 201 projecten
subsidie verleend. Het totaalbedrag van de verleende subsidies overschreed in 2018 het bedrag van
een miljoen euro. Aan het eind van het verslag jaar was dat € 1.020.213

De stichting heeft de laatste jaren als beleidsrichtlijn dat de jaarlijkse uitgaven zodanig zijn dat het
vermogen ongeveer in stand blijft. In 2018 is enigszins op het vermogen ingeteerd - zie paragraaf
Financiën - maar over langere periode gerekend wordt dit beleid gerealiseerd.
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PROJECTEN IN 2018

In het verslagjaar werd aan 20 projecten subsidie toegekend. Zie het overzicht van alle projecten in
bijlage1. Enkele projecten worden hieronder toegelicht.

Dominicanenklooster, Herstelweken
In het Dominicanenklooster in Huissen bij Arnhem worden inspiratiedagen, herstelweken en trainingen
georganiseerd voor een breed spectrum aan kwetsbare mensen, zoals dak- en thuislozen, jongeren
in de knel, ex-gedetineerden en hun kinderen, vluchtelingen, eenzame ouderen en ook voor mensen
met een psychiatrische ziekte. Bij de herstelweken voor mensen met een psychiatrische problemen is
het doel ‘vrij vertellen van je eigen levensverhaal’, om mensen met een psychische aandoening een
stem te geven en hen in hun kracht te zetten.
De open benadering en het gebruik van creatieve werkvormen geven hen de mogelijkheid om voor
hen essentiële stukken van hun verhaal naar buiten te brengen en te delen met de groepsgenoten.
Om zo te mogen zijn wie je bent. Waar het om gaat is dat de deelnemers echt iets aan deze vijf dagen
hebben. Dat het een steun in de rug is, hen sterker maakt en vertrouwen kan schenken.

Theater Zorg en Welzijn, Documentaire theaterproductie. Wie bepaalt de grens tussen normaal en gek?
Waarom gaat de één er wel overheen en de ander niet? En vooral: hoe kom je weer terug? Deze vragen zijn voor
theatermaker Nynka Delcour het uitgangspunt van de documentaire. ‘Ik zou ook Miranda kunnen zijn’
Door de Wittenbergstichtig in 2018 gesubsidieerd project.
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Vriendendiensten Deventer, 20-jarig jubileum
In 2018 bestond Vriendendiensten Deventer 20 jaar. De Dokter Wittenberg Stichting heeft het
jubileum gesponsord. Dat was bijna vanzelfsprekend, want vanaf de eerste jaren van de stichting
waren er contacten met de Vriendendiensten. De projecten van de Vriendendiensten waren van meet af aan goed
doordacht en goed georganiseerd en zijn
regelmatig door de Wittenbergstichting gesubsidieerd. Een van de activiteiten van de Vriendendiensten is de onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning. Al vele jaren worden ‘maatjesactiviteiten’ georganiseerd - o.a. telefoonmaatjes, cultuurmaatjes en tafelmaatjes - met als doel de bevordering van
de maatschappelijke participatie van mensen met een psychiatrische achtergrond door contact met
vrijwilligers. Een belangrijke nieuwe activiteit was in 2017 het opzetten van een Zelfregiecentrum.
Zelfregie draait om zelfbeschikking, eigen kracht en eigen regievoering. Dit betekent dat mensen
zoveel mogelijk zelf vormgeven aan hun eigen leven, hun eigen keuzes maken, hun eigen mogelijkheden benutten en zoveel mogelijk (weer) hun burgerrol innemen in de maatschappij. Inmiddels
heeft de Vriendendiensten hierbij een voorbeeldfunctie voor Oost Nederland. In 2018 is onder hun
regie ook een zelfregiecentrum in Raalte gerealiseerd. In het verslagjaar heeft de Wittenbergstichting
beide zelfregiecentra gesubsidieerd.

10-jarig jubileum Firma Zorgbehang
Een ander door de Wittenbergstichting gesubsidieerd jubileum in het verslagjaar was het 10-jarig
bestaan van de theatergroep Firma Zorgbehang. Ook met hen heeft de stichting al lange tijd contact:
in 2007 werd een startsubsidie verleend. Een subsidie bij het 10-jarig bestaan lag daarom in de rede.
In de loop der jaren heeft de Firma Zorgbehang zich ontwikkeld tot een professionele theatergroep van
GGZ-cliënten. Zij treden op door het hele land en kunnen financieel op eigen benen staan. Met hun op
eigen ervaring gebaseerde sketches laten zij hun publiek op een beeldende, indrukwekkende en soms
vermakelijke manier zien wat het betekent een psychische kwetsbaarheid te hebben.
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Theater gespeeld door mensen met een psychiatrische achtergrond wordt de laatste jaren vaker door
de Wittenbergstichting gesubsidieerd, omdat het zowel kan bijdragen aan het zelfvertrouwen van de
spelers, als aan een beter begrip voor de psychiatrie bij de bezoekers

NIET GEHONOREERDE AANVRAGEN
Zoals elk jaar kwamen ook dit jaar niet alle subsidieaanvragen in aanmerking voor honorering. Van de
22 aanvragen werden er 2 niet ingewilligd. Veelal gaat een afwijzing gepaard met een advies over
een aangepaste opzet van het project of over andere mogelijkheden van financiering.
De redenen voor een afwijzing kunnen verschillend van aard zijn, zoals projecten staan te ver af van
onze doelstelling en van onze doelgroep. Het project valt buiten ons werkgebied. Een voorgenomen
project is te kwetsbaar door de afhankelijkheid van één persoon.

GGZ Beraad Overijssel, magazine Qracht In het eenmalige magazine Qracht vertellen 100 mensen die psychisch
kwetsbaar zijn over hun ervaringen met werk en werkloosheid. Zij vertellen ook over de voor- en nadelen van open
zijn over je psychische kwetsbaarheid op je werk. Het blad is door GGZ Beraad Overijssel gratis verspreid bij bijeenkomsten over psychiatrie.
Door de Wittenbergstichtig in 2018 gesubsidieerd project.
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FINANCIEN
De belegging van het vermogen van de Dokter Wittenberg Stichting vindt plaats via de Rabobank.
De jaarrekening 2018 is samengesteld door Visie Accountants en op 18 maart 2019 door het bestuur
vastgesteld. In de bijlagen 2 en 3 van dit jaarverslag is een samenvatting van de balans per 31 december 2018 en van de verlies en winstrekening opgenomen.

Met de in 2018 toegekende subsidies was in totaal een bedrag gemoeid van € 84.829. In de jaren
daarvoor was dit gemiddeld € 70.000.
Op 31 december 2018 bedroeg het vermogen van de Stichting € 1.567.755. Op 31 december 2017
was dit € 1.763.835. Het netto beleggingsrendement op het vermogen, dat enkele jaren rond + 5 %
lag, was in 2018 negatief, namelijk -/- 6,2 %. Dit is in de eerste plaats het resultaat van de ongunstige
ontwikkeling van de beurskoersen in 2018. Een oorzaak is ook dat, zoals hierboven aangegeven, in
2018 meer subsidie is toegekend dan in 2017 en de jaren daarvoor.
Een jaar met verlies na een aantal jaren met een positief financieel resultaat is voor het bestuur geen
reden om het beleid aan te passen.

BESTUUR
Het bestuur kwam in 2018 vijf keer bijeen.
In het verslagjaar zijn door bestuursleden vijf bezoeken aan gesubsidieerde organisaties gebracht.
Soms was dat gericht op nadere informatie bij een subsidieaanvraag, soms ging het om een bezoek bij
een jubileum of een kennismakingsgesprek.
Het bestuur was op 31 december 2018 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

  

          lid		

C.H. de Koning

Lochem
IJlst

Deventer, juli 2019
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Vriendendiensten Deventer, Herstelcentrum Raalte In steeds meer gemeenten worden zelfregiecentra opgericht,
open centra waar GGZ-cliënt welkom zijn voor inloop, activiteiten en specifieke herstelactiviteiten. De bedoeling is
dat iedereen bijdraagt aan een goede sfeer en (naar vermogen) een praktische bijdrage levert. Op verzoek van de
gemeente Raalte heeft de Vriendendiensten Deventer een Zelfregiecentrum in Raalte opgezet.
Door de Wittenbergstichtig in 2018 gesubsidieerd project.

Dokter Wittenberg Stichting

Jaarverslag 2018				

9

BIJLAGE 1

PROJECTEN WAARVOOR IN 2018 SUBSIDIE IS TOEGEKEND

Art Blanche			

Glas- en keramiekoven					

Theater Zorg en Welzijn 		

Fotoboekje + documentaire theaterproductie

GGZ-Beraad Overijssel 		

Blad Qracht, uitgedeeld op congres zelfregiecentra

‘t Helmgras 			

Bijenvolken						

Stichting de KIM 			

Activiteiten in week van de psychiatrie in Apeldoorn

Dominicanenklooster Huissen

Herstelweken					

Theater WirWar (NAH) 		

Vervolg theaterproject				

Maatjes Apeldoorn 		

50-jarig bestaan de Kap				

GGNet Herstelcentrum 		

Mountainbike club Doetinchem		

Vriendendienst Deventer 		

Zelfregiecentrum Raalte			

Firma Zorgbehang 		

10-jarig bestaan. En voorstelling de Rugzak		

St. Present Doetinchem 		

Klus- en sociale programma’s voor o.a. GGZ-clienten

Stichting Pluktuin 		

Groene maatjesproject				

St. Elisabethfonds		

Roos van Elisabeth 			

St. Elisabethfonds 		

Co-financiering individuele hulp 		

Stichting Herstel 			

Ondersteuning mensen in achterstandsituatie

Vriendendienst Deventer 		

Zelfregiecentrum Deventer			

Meester Geertshuis 		

Vakantieweek					

Vriendendiensten Deventer

20-jarig jubileum				

Stichting Bagagedrager 		

De boer op in Bronkhorst

BIJLAGE 2

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

BIJLAGE 3

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

GGNet Herstelcentrum: Mountainbike club Doetinchem Op initiatief van GGNet Warnsveld beklommen 25 patiënten
in 2017 na een lange voorbereiding de Mont Ventoux. Een deel van deze sportievelingen wilde gezamenlijk blijven
fietsen om de sociale contacten en de opgebouwde conditie te behouden. Met de mountainbike gaan ze wekelijks
met elkaar op stap om zo te werken aan ieders persoonlijke doelen op weg naar herstel.
Door de Wittenbergstichtig in 2018 gesubsidieerd project.

