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Doelstelling 

De doelstelling van het Elisabethfonds is statutair als volgt geformuleerd. 

De Stichting heeft ten doel mensen, die als gevolg van psychiatrische problematiek  

gehandicapt zijn, extra te ondersteunen bij het (opnieuw) opbouwen van een zelfstandig 

maatschappelijk bestaan, dan wel het benutten van een substantieel zelfstandigere 

leefsituatie, na een langdurige hospitalisatieperiode. Het gaat daarbij om voornoemde 

individuele rehabilitatie van personen die gebruik maken/maakten van voorzieningen 

vanwege, of nauw verbonden met, Dimence dan wel andere voorzieningen op het terrein van 

de geestelijke gezondheidszorg in de provincie Overijssel. De Stichting wil tevens de 

geestelijke gezondheidszorg bevorderen, een en ander in de meest ruime zin. De Stichting 

beoogt niet het behalen van winst. 

 

Bestuur 

Het bestuur van het Elisabethfonds bestaat per 1 januari 2011 uit: 

o de heer Th. Bakhuizen 

o de heer W.P. van der Elst, voorzitter 

o de heer H. Hogen Esch, secretaris 

o de heer J.H. Olthof 

o mevrouw H. te Winkel-Komijn 

o de heer S.P. Bangma, ambtelijk secretaris 

 

De heer Hogen Esch heeft na rijp beraad laten weten dat hij niet meer voor herbenoeming in 

aanmerking wil komen. Het bestuur respecteert zijn beslissing maar betreurt die wel. Aan het 

einde van het verslagjaar is op passende wijze afscheid van hem genomen na een 

bestuurslidmaatschap van ruim 11 jaar. Mevrouw M.L. Trompetter-van Woerden volgt hem 

op. De heer mr. W.P. van der Elst is herbenoemd. 

 

In 2011 heeft het bestuur van de Stichting Elisabethfonds vier keer vergaderd. Belangrijkste 

thema's waren: 

o toekenning hulpaanvragen; 

o promotie van het fonds; 

o beheer van het fonds; 

o uitreiking Roos van Elisabeth; 

o samenwerking met de Dokter Wittenberg Stichting; 

o gevolgen invoering eigen bijdrage in de GGZ in 2012. 

 

In 2012 wordt door de overheid een eigen bijdrage ingevoerd voor hulp door de GGZ. Vooral 

voor de meest kwetsbare patiënten kan dit een probleem vormen. Het bestuur heeft besloten 

om in uitzonderlijke situaties te beoordelen of mensen in aanmerking kunnen komen voor 

vergoeding van (een deel van) de eigen bijdrage. Daarvoor is een folder Eigen bijdrage 

gemaakt waarin de criteria staan die worden gehanteerd bij de beoordeling van de aanvragen.  

  

Comité van Aanbeveling 

De heer Jansen, Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel heeft in verband met 

beëindiging van zijn functie aangegeven te willen stoppen met deelname aan het Comité van 

Aanbeveling. Toegetreden is mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, Commissaris van de 

Koningin in de provincie Overijssel en mevrouw drs. A.S. Uitslag, lid Tweede Kamer. 

 

Per 1 januari 2011 bestaat het Comité van Aanbeveling uit: 

o de heer J.F. Buurmeijer, lid Raad van Toezicht van Dimence 

o mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin in de 

provincie Overijssel 

o de heer ir. A.P. Heidema, burgemeester van de gemeente Deventer 

o mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbelt, burgemeester van de gemeente Almelo 

o mevrouw drs. A.S. Uitslag, lid Tweede Kamer 
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Beleid 

Het beleid van het Elisabethfonds is in eerste instantie gericht op het besteden van de 

verworven rente, eventueel vermeerderd met het niet uitgekeerde bedrag van het voorgaande 

jaar. Naast een financiële bijdrage bestaat de mogelijkheid tot het verkrijgen van een 

renteloze lening. Aan inkomsten ontving het fonds in 2011 naast rente een aantal vaste giften 

van donateurs. Daarnaast stelde een aantal medewerkers van Dimence de waarde van hun 

kerstgeschenk ter beschikking van het fonds. Het bedrag dat per jaar beschikbaar is, wordt 

besteed in het kader van een effectieve resocialisatie, zoals arbeidsre-integratie, zelfstandig 

wonen of deelname aan maatschappelijke, culturele, recreatieve en sportieve activiteiten.  

 

Het Elisabethfonds is in 2010 een samenwerkingsverband aangegaan met de dokter 

Wittenberg stichting. Deze stichting heeft ten doel (uitbehandelde) psychiatrische patiënten te 

ondersteunen bij hun terugkeer naar de samenleving of naar de arbeidsmarkt. Dit sluit goed 

aan bij het doel van het Elisabethfonds. Door deze samenwerking heeft het Elisabethfonds nu 

een ruimer budget ter beschikking om te kunnen besteden. Hierdoor was 2011 een bedrag 

van € 12.000,- beschikbaar voor financiële hulp.  

 

Hulpvragen/uitgaven 2011 

Het bestuur heeft 32 verzoeken om financiële hulp ontvangen. Hiervan zijn 27 aanvragen 

gehonoreerd. In het kader van het weer zelfstandig gaan wonen en van maatschappelijke 

rehabilitatie werd een aantal keren een tegemoetkoming gegeven voor de inrichtingskosten 

van een woning, de aanschaf van een (tweedehands) fiets, kosten van een zwemabonnement, 

vergoeding opleiding, aanschaf kleding, koel-/vrieskast, wasmachine, kosten openbaar 

vervoer, percussie instrument, laptop, aanschaf vermissingsdocument + ID-kaart, 

inschrijfkosten voor een woning, contributie sportclub/ koor/ lotgenotencontact.  

 

Dankzij de financiële steun van de dokter Wittenberg stichting konden veel meer aanvragen 

dan voorheen gehonoreerd worden. Er werd in totaal € 11.050,18 toegekend. Mede namens 

de aanvragers gaat onze dank uit naar de dokter Wittenberg stichting. 

 

Helaas moest 5 keer een verzoek om hulp worden afgewezen omdat niet aan de criteria werd 

voldaan. 

 

Uitreiking 19e ‘Roos van Elisabeth’ 

Jaarlijks reikt het Elisabethfonds de Roos van Elisabeth uit. 

De Roos van Elisabeth bestaat uit een kunstwerk en een 

geldprijs van € 500,- die het Elisabethfonds toekent aan 

mensen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk maken op 

het terrein van maatschappelijke integratie van (ex-) 

psychiatrische patiënten. Er worden vier prijzen beschikbaar gesteld. Zowel in de categorie 

voor volwassen als in de categorie jeugd is een prijs voor een professional en een vrijwilliger. 

De aanmelding vindt plaats door medewerkers en/of vrijwilligers van organisaties op het 

gebied van geestelijke gezondheidszorg in Overijssel. Het bestuur van het Elisabethfonds, 

tevens de jury, maakt daaruit een keuze. Alle genomineerden ontvangen een 

aanmoedigingspremie van € 50,-. De winnaars ontvangen naast een geldbedrag van € 500,- 

ook een aandenken in de vorm van een kunstwerk.  

 

Er waren dit verslagjaar 14 projecten/kandidaten aangemeld waarvan er 11 zijn genomineerd 

met 4 winnaars. 

• De prijs voor vrijwilligers is door de jury toegekend aan Wouter de Groot, lid cliëntenraad 

bij de RIBW Hengelo. Als cliëntenraadslid heeft hij jarenlang een voortrekkersrol vervuld 

en was hij een voorbeeld voor andere leden. Het logeerproject binnen de RIBW is op 

initiatief van hem in ontwikkeling. Hij heeft voorlichting gegeven binnen de VMBO-

carrousel en aan de buurtbewoners in de woonwijk van de RIBW. De heer De Groot heeft 

zijn eigen ervaring gebruikt en heeft laten zien dat de stap naar herstel gemaakt kan 

worden.  

• De prijs voor professionals is gegaan naar Pelle Oosting voor zijn werk als ondersteuner 

cliëntenraad en vooral ook projectleider ervaringsdeskundigheid bij Dimence. De jury was 
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onder de indruk van alle activiteiten die hij in de afgelopen jaren heeft verricht voor de 

emancipatie van psychiatrische patiënten. Hij is iemand die meerdere rollen heeft vervuld 

als ervaringsdeskundige en professional. Hij heeft een groei doorgemaakt die past in de 

moderne psychiatrie. Die persoonlijke groei vormt een voorbeeldfunctie voor onze 

patiënten. Dit past heel goed bij de doelstelling van het Elisabethfonds. 

• De Jeugdroos voor vrijwilligers is gegaan naar Arie Lugthart, leider/stimulator van het  

G-voetbal in Kampen. Elke week is de sportzaal op dinsdagavond gevuld met voetballers, 

die zijn enthousiasme vlekkeloos overnemen en tot mooie resultaten komen. Met de 

jongeren gaat hij ook regelmatig naar toernooien, bijvoorbeeld naar de Special Olympics. 

De jury was van mening dat de inzet van mensen die zoveel tijd steken in het bezig zijn 

als vrijwilliger voor de doelgroep beloond moest worden in de vorm van het toekennen 

van de roos aan dhr. Lugthart. 

• De Jeugdroos voor professionals werd toegekend aan Leo Gorseman en Petra Reuvers, 

gezinsouders van Ambiq te Deventer. Zij vangen in hun eigen gezin kinderen op met een 

licht verstandelijke beperking en aanvullende gedragsproblematiek, psychiatrische 

problemen en/of problemen in het ouderlijk milieu. Ze werken als professionals in eigen 

huis. De jury is zeer onder de indruk van de grote inzet en betrokkenheid van deze beide 

professionals. Het pleegouder zijn grijpt diep in in het privéleven van deze mensen. 

 

Het is duidelijk dat deze prijswinnaars bijdragen aan de maatschappelijke integratie van 

patiënten uit de geestelijke gezondheidszorg in de provincie Overijssel. Voor de uitreiking van 

de prijzen op 17 november 2011 was Sabine Uitslag, lid Tweede Kamer, gevraagd. Helaas 

lukte het haar door onverwachte verkeersdrukte niet om op tijd in Deventer te arriveren. Via 

de mobiele telefoon, versterkt door de microfoon, heeft ze de winnaars en de zaal 

toegesproken. De prijzen zijn namens Sabine Uitslag uitgereikt door de voorzitter van het 

Elisabethfonds. 

 

Het bestuur heeft besloten om in het vervolg de inzendtermijn voor het aanmelden van 

kandidaten voor Roos te verlengen en op 15 september te zetten in plaats van 15 augustus.  

 
Winnaars Roos van Elisabeth 2011 

 

 

Winnaars v.l.n.r.: 

Pelle Oosting, Leo Gorseman, Petra Reuvers, Arie Lugthart, Wouter de Groot 
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Promotie Elisabethfonds 

Sinds 1994 is het Elisabethfonds opgenomen in het jaarboek van de Notariële Broederschap. 

Hierdoor kunnen personen, die het fonds testamentair willen steunen, op de doelstelling ervan 

worden geattendeerd. Het Elisabethfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), 

waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.  

 

Voor het kerstgeschenk van Dimence kregen medewerkers net als in het jaar daarvoor de 

mogelijkheid aangereikt om het bedrag voor hun kerstcadeau beschikbaar te stellen aan een 

goed doel, waaronder het Elisabethfonds. Hiervan is in ruime mate gebruik gemaakt  

waarvoor onze hartelijke dank! 

 

In 2011 is de folder Het hoe en wat van financiële ondersteuning aangepast, waarin de 

voorwaarden en de procedure voor hulpvragen staan beschreven. De folder is gedrukt en 

gevouwen door patiënten die werkzaam zijn op de huisdrukkerij Hermann Simon van 

Dimence.  

 

Ook op de website van het Elisabethfonds staat informatie over onze doelstelling, het hoe en 

wat van hulpvragen, de mogelijkheid om donateur te worden en over de Roos van Elisabeth. 

De website treft u aan op www.st-elisabethfonds.nl 

 

Verspreiding jaarbericht 

Dit jaarbericht wordt (voor wie dat kenbaar heeft gemaakt: per e-mail) toegezonden aan: 

cliëntenraden, familieraden, vrijwilligerscommissies, raden van bestuur, directies, 

managementteams, geestelijk verzorgers, huisartsen, huisorganen van de professionele ggz-

organisaties in de provincie Overijssel, donateurs van het Elisabethfonds, leden van het 

Comité van Aanbeveling, oud-winnaars van de ‘Roos van Elisabeth’, en verder aan alle hbo- 

en mbo-opleidingen, thuiszorgorganisaties, politiedistrictskantoren, kerkelijke organisaties, 

Colleges van B&W en de redactie van dag- en weekbladen in de provincie Overijssel, evenals 

RTV Oost.  

Tevens zal het jaarbericht worden geplaatst op onze website www.st-elisabethfonds.nl  

 

Het bestuur houdt zich aanbevolen voor reacties via info@st-elisabethfonds.nl 
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