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Jaarbericht 2018

Elisabethfonds

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, de Dimence Groep 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 en heeft geen personeel in loondienst.
Bestuur
Het bestuurslidmaatschap is een onbezoldigde functie. Dit betekent dat de bestuurders geen
financiële vergoeding ontvangen voor hun bijdrage aan het Elisabethfonds.
Het bestuur van het Elisabethfonds bestaat per 1 januari 2018 uit:
o

de heer Th. Bakhuizen

o

de heer W.P. van der Elst, voorzitter

o

de heer B.J. Verpalen

o

mevrouw M.L. Trompetter-van Woerden

o

mevrouw H.I.C. van der Wal

In 2018 heeft het bestuur van het Elisabethfonds twee keer vergaderd. Daarnaast is een
aantal punten schriftelijk via de e-mail behandeld. Belangrijkste thema's waren:
o

beheer van het fonds;

o

onderbrengen vermogen bij het beleggingsfonds van de Dokter Wittenberg Stichting

o

samenwerking met de Dokter Wittenberg Stichting;

o

toekenning hulpaanvragen;

o

uitreiking Roos van Elisabeth.

Comité van Aanbeveling
Per 1 januari 2018 bestaat het Comité van Aanbeveling uit:
o

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

o

de heer ir. A.P. Heidema, Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel

o

de heer A.J. Gerritsen, burgemeester van Almelo

o

mevrouw drs. A.S. Uitslag, voormalig lid Tweede Kamer

o

mevrouw J. Geel, voorzitter GGZ Nederland

Financiën
Aan inkomsten ontving het fonds in 2018 naast rente, een donatie van de Dokter Wittenberg
Stichting en giften van donateurs. Een aantal medewerkers van de Dimence Groep stelde (een
deel van) de waarde van hun kerstgeschenk ter beschikking aan het fonds. Daarnaast
ontvingen wij donaties i.v.m. het vertrek van Ernst Klunder, voorzitter raad van bestuur van
de Dimence Groep. Hij had te kennen gegeven geen cadeaus te willen maar dat in plaats
daarvan geld zou worden overgemaakt aan een goed doel waaronder het Elisabethfonds. Een
prachtig gebaar! Voor alle giften onze hartelijke dank.
De verantwoording van de financiële situatie van de stichting wordt jaarlijks rond mei/juni in
de jaarrekening gepresenteerd. De belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), fiscaal identificatienummer 8000.48.193.
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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.
Hulpvragen/uitgaven 2018
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 een
ruimer budget ter beschikking om te kunnen besteden. De Dimence Groep heeft evenals de
RIBW Groep Overijssel een aantal tweedehands, gereviseerde laptops ter beschikking gesteld
voor het toekennen aan mensen die het nodig hebben en niet zelf over de middelen
beschikken om een laptop aan te kunnen schaffen. Het bestuur is heel blij met dit gebaar.
Een aanvraag moet een bijdrage leveren aan de rehabilitatie/resocialisatie van de aanvrager.
Een goede motivatie helpt het bestuur bij de beoordeling van de aanvraag. Het Elisabethfonds
is de laatste instantie waar een beroep op gedaan kan worden als eerst alle andere
mogelijkheden zijn onderzocht.
Het bestuur heeft 55 aanvragen om financiële hulp ontvangen. Hiervan zijn 23 aanvragen
afgewezen omdat deze niet voldeden aan de criteria of omdat de aanvrager elders een
vergoeding heeft ontvangen. Er konden 32 aanvragen worden gehonoreerd. In 2018 is een
bedrag van € 12.198,04 besteed in het kader van een effectieve resocialisatie, zoals
arbeidsre-integratie, zelfstandig wonen of deelname aan maatschappelijke, culturele,
recreatieve en sportieve activiteiten. Mede namens de aanvragers gaat onze dank uit naar de
Dokter Wittenberg Stichting, Dimence Groep, RIBW Groep Overijssel en donateurs. Dankzij
hun hulp konden weer veel aanvragen gehonoreerd worden.
Uitreiking 26e Roos van Elisabeth
De Roos van Elisabeth bestaat uit een kunstwerk en een geldprijs van € 500 die het
Elisabethfonds toekent aan mensen of organisaties 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

volwassenen als in de categorie

jeugd is een prijs voor een

professional en een vrijwilliger,

tenminste als daarvoor

aanmeldingen zijn ontvangen die

voor nominatie in aanmerking

komen. 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.
Er zijn dit verslagjaar 12 projecten/kandidaten aangemeld waarvan er 9 zijn genomineerd.
De prijzen werden uitgereikt door de heer dr. G.O. van Veldhuizen, burgemeester van
Enschede.
In de categorie professionals jeugd heeft de jury de roos toegekend aan JuNiMo uit
Haaksbergen. Vriendschap is belangrijk. Kinderen uit het speciaal onderwijs hebben vaak
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minder sociale contacten in hun directe omgeving doordat zij verder weg op school zitten. Ze
vinden moeilijk aansluiting bij andere kinderen en spelen daardoor minder samen. Daarom
organiseert JuNiMo activiteiten voor kinderen van 4 t/m 15 jaar met een verstandelijke
beperking of autisme aanverwante stoornis. De naam JuNiMo is ontstaan door samenstelling
van de eerste twee letters van de voornamen van de initiatiefnemers Judith Steenkamp,
Nynke Diepemaat en Monique Belshof (zij was op 29 nov. verhinderd).

v.l.n.r.: Judith Steenkamp, Nynke Diepmaat en burgemeester van Enschede dr. G.O. van Veldhuizen

Will de Wreede uit Deventer heeft de Roos in de categorie jeugd vrijwilligers ontvangen. Zij
is heel actief, o.a. voor de adviesraad voor cliëntenbelangen van de divisie Welzijn,
Maatschappelijke dienstverlening en Jeugd ggz van de Dimence Groep. Tevens heeft zij de
regioafdeling van Mama Vita in Deventer opgezet, een netwerk voor moeders van kinderen
met autisme.

v.l.n.r.: mr. W.P. van der Elst, voorzitter Elisabethfonds;
Will de Wreede; dhr. Miltenburg (genomineerde namens
‘Vrienden van Ambiq’); burgemeester dr. G.O. van
Veldhuizen
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Het motorproject van de kliniek Esquirol van Dimence in Deventer heeft de Roos voor
professionals ontvangen. Dit project is opgezet voor patiënten die geen dagactiviteiten
hebben. De initiatiefnemers hebben dit van de grond gekregen door te kijken naar
mogelijkheden en hebben zich niet laten ontmoedigen door weerstand in de organisatie voor
dit ongebruikelijke initiatief. Inmiddels is het een groot succes en een mooi voorbeeld van
omdenken.

v.l.n.r.: mr. W.P. van der Elst, voorzitter Elisabethfonds; William van der Beek (genomineerde namens
‘Het Goed’); Ben Arnoldussen en George Gillissen, initiatiefnemers motorproject Esquirol; burgemeester
dr. G.O. van Veldhuizen

De Roos voor vrijwilligers is uitgereikt aan Diny
Vloedgraven. Zij is als vrijwilliger o.a. heel actief
bij de RIBW Groep Overijssel in Zwolle/Raalte en
laat daarbij een tomeloze inzet zien op velerlei
gebied voor mensen met een kwetsbaarheid. Met
de toekenning van de Roos aan haar worden tevens
de vele ervaringsdeskundigen geëerd die een
bijdrage leveren aan het goed functioneren van de
cliëntenraden in de ggz.

v.l.n.r.: Diny Vloedgraven; burgemeester
dr. G.O. van Veldhuizen

De winnaars hebben een kunstwerk ontvangen en een geldbedrag van € 500.
De jury was na weging van de kandidaten van mening dat er nog iemand was die het verdient
om in het zonnetje gezet te worden. Daarom is ook dit jaar een tien van Elisabeth uitgereikt.
De tien van Elisabeth is een munt die in 2007 is uitgebracht ter gelegenheid van de 800ste
geboortedag van Elisabeth van Thüringen. De naam van het Elisabethfonds is aan haar
ontleend
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De Tien van Elisabeth is uitgereikt aan Jeroen
Zwaal. Hij werd hiermee geëerd voor zijn project ‘De
verwarde man’. Hij heeft als ervaringsdeskundige
meegewerkt aan het ontwikkelen van een virtualreality film. De film laat de kijker met een VR-bril op,
ervaren wat een verwarde man meemaakt. De film is
gebaseerd op zijn eigen ervaringen tijdens een
psychose. Door mee te werken aan deze film en het
geven van workshops wil hij meer begrip kweken
voor mensen met verward gedrag.

Foto met alle genomineerden en winnaars Roos van Elisabeth 2018
v.l.n.r. staand:
mr. W.P. van der Elst, voorzitter Elisabethfonds; Diny Vloedgraven, winnaar; dhr. Miltenburg (namens
‘Vrienden van Ambiq’); William van der Beek (namens ‘Het Goed’); Will de Wreede, winnaar;
burgemeester van Enschede dr. G.O. van Veldhuizen; Judith Steenkamp (winnaar JuNiMo); Martie
Kampman (vrijwilliger bij creatief atelier op Brinkgreven); Nynke Diepmaat van JuNiMo
v.l.n.r. zittend:
Marcel Beumer, vrijwilliger bij o.a. fietsenatelier en Flora, dagbesteding Dimence; Ben Arnoldussen en
George Gillissen, winnaar initiatiefnemers motorproject Esquirol; Jeroen Zwaal, project ‘De verwarde man’
(10 van Elisabeth)
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Informatiemarkt tijdens uitreiking Roos
Net als vorig jaar bij de uitreiking van de Roos werd er weer een informatiemarkt
georganiseerd. De genomineerden en winnaars van vorig jaar werden in de gelegenheid
gesteld om aan bezoekers informatie te geven over hun (vrijwilligers)werk. Daarvoor stonden
in de zaal enkele marktkraampjes waarin ze een
toelichting konden geven op hun activiteiten.

Promotie Elisabethfonds
Op de website van het Elisabethfonds staat informatie over de doelstelling, het hoe en wat
van hulpvragen, de mogelijkheid om donateur te worden en over de Roos van Elisabeth. De
website vindt u op www.st-elisabethfonds.nl
Het Elisabethfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften fiscaal
aftrekbaar zijn.
Het jaarbericht wordt gepubliceerd op onze website. Tevens wordt het per e-mail verzonden
naar belangstellenden. Het bestuur houdt zich aanbevolen voor reacties via
info@st-elisabethfonds.nl

Elisabethfonds  Postbus 5003  7400 GC Deventer
T 0570 639 605  info@st-elisabethfonds.nl  www.st-elisabethfonds.nl
Rabobank Deventer  NL 92 RABO 0154 9364 99
Kamer van Koophandel  dossiernummer 41244962
Fiscaalnummer 8000.48.193

7

