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Jaarbericht 2012

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, 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 2012 uit:
o de heer Th. Bakhuizen
o de heer W.P. van der Elst, voorzitter
o de heer J.H. Olthof
o mevrouw M.L. Trompetter-van Woerden
o mevrouw H. te Winkel-Komijn
o de heer S.P. Bangma, ambtelijk secretaris
Mevrouw Trompetter-van Woerden, huisarts, is per 1 december 2011 toegetreden tot het
bestuur als opvolgster van de heer ing. H. Hogen Esch. De heer mr. Th. Bakhuizen is
herbenoemd.
In 2012 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 kennismaking en uitwisseling van informatie met een delegatie van het bestuur van de
Stichting Franciscushof-Raalte;
o gevolgen invoering eigen bijdrage in de GGZ in 2012.
Comité van Aanbeveling
Per 1 januari 2012 bestaat het Comité van Aanbeveling uit:
o de heer J.F. Buurmeijer, voormalig 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, voormalig lid Tweede Kamer
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 2012 naast rente een aantal vaste giften
van donateurs. Daarnaast stelden een aantal medewerkers van Dimence de waarde van hun
kerstgeschenk ter beschikking aan 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

pag. 2

aan bij het doel van het Elisabethfonds. Door deze samenwerking heeft het Elisabethfonds nu
een ruimer budget ter beschikking om te kunnen besteden.
Hulpvragen/uitgaven 2012
Er waren veel aanvragen voor financiële hulp in dit jaar. Naast het bedrag dat door de dokter
Wittenberg Stichting is gedoneerd, heeft het Elisabethfonds ook van Dimence een gift
ontvangen, zodat het beschikbare budget in 2012 een bedrag was van € 16.000. Desondanks
was dit budget ontoereikend voor de vele aanvragen en heeft het bestuur aan het eind van
het jaar besloten de aanvragen die toen nog binnenkwamen over te hevelen naar het budget
voor 2013.
Het bestuur heeft 73 verzoeken om financiële hulp ontvangen. Hiervan zijn 20 aanvragen
afgewezen omdat deze niet voldeden aan de criteria. Er konden 53 aanvragen worden
gehonoreerd. In het kader van het weer zelfstandig gaan wonen en van maatschappelijke
rehabilitatie werd onder andere een tegemoetkoming gegeven voor de inrichtingskosten van
een woning, de aanschaf van koel-/vrieskast, wasmachine, kosten openbaar vervoer,
(tweedehands) fiets, kosten van een zwemabonnement, vergoeding opleiding, aanschaf
kleding, laptop, tweedehands computer, bril, hond. Dankzij de financiële steun van de dokter
Wittenberg stichting en van Dimence konden veel meer aanvragen dan voorheen gehonoreerd
worden. Mede namens de aanvragers gaat onze dank uit naar de dokter Wittenberg stichting
en Dimence. Dimence heeft tevens kosteloos enkele tweedehands computers ter beschikking
gesteld, waarvoor het bestuur haar heel erkentelijk is.
Eigen bijdrage
In 2012 is door de overheid een eigen bijdrage ingevoerd voor hulp door de ggz. Het bestuur
heeft besloten om in uitzonderlijke situaties te beoordelen of mensen in aanmerking zouden
kunnen komen voor vergoeding van (een deel van) de eigen bijdrage. Daarvoor is een folder
Eigen bijdrage gemaakt waarin de criteria zijn beschreven die zijn gehanteerd zijn bij de
beoordeling van de aanvragen. Het bestuur heeft 15 aanvragen ontvangen en daarvan zijn er
5 toegekend. De afgewezen aanvragen voldeden niet aan de criteria (geen klinische opname).
De grotere gemeenten (Zwolle, Almelo en Deventer) hebben in de loop van het jaar besloten
de mensen met lage inkomens te compenseren voor de eigen bijdrage ggz. Het systeem van
de eigen bijdrage is in 2013 afgeschaft waarmee een einde is gekomen aan een
hoofdpijndossier.
Uitreiking 20e ‘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 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 volwassen 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,-. De
winnaars ontvangen naast een geldbedrag van € 500,- ook een aandenken in de vorm van
een kunstwerk.

Er waren dit verslagjaar acht projecten/kandidaten aangemeld waarvan er zes zijn
genomineerd met drie winnaars.
•
De prijs voor professionals is gegaan naar Daisy van der Werff voor het project
Friends4You. Tijdens haar studie heeft ze samen met een andere student het project
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•

•

bedacht. De uitwerking van dit idee wordt nu door haar toegepast in haar werk bij
Dimence te Deventer. Tijdens het project ondernemen twee hbo-v studenten gedurende
10 weken activiteiten met psychiatrische patiënten. Het is succesvol, meerdere teams
doen er aan mee en Saxion Enschede gaat het idee overnemen in de eigen regio.
De Jeugdroos voor vrijwilligers is gegaan naar het spelleidersteam ‘Een Steekje Los’. Het
spel is een dynamisch bordspel over psychische gezondheid en kwaliteit van leven. Het
doel van het spel is in gesprek te gaan over acht levensthema’s. Het spel kan ingezet
worden als communicatiemiddel tijdens groepsgesprekken. De vijf ervaringsdeskundige
spelleiders zetten zich op vrijwillige basis met hart en ziel in. Ze reizen overal naar toe,
gaan in gesprek over de beeldvorming van de psychiatrie, zijn actief op social media etc.
De Jeugdroos voor professionals werd toegekend aan de Stichting Vrijwillige Thuiszorg
Overijssel, voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg voor het project OASE en OASE
UITGEBREID. De professionals Herma Spoolder en Mirjam Heezen werken daar
respectievelijk als projectmedewerker en projectcoördinator. Ervaren ouders van kinderen
met autisme worden in contact gebracht met onervaren ouders van kinderen met autisme.
Onervaren ouders worden gesteund door ervaren ouders en er vindt uitwisseling van
informatie plaats. Het project is een groot succes en voorziet in een behoefte. Het project
Oase uitgebreid biedt alle ouders de mogelijkheid om elkaar te steunen. Het
lotgenomencontact is laagdrempelig en kan professionele hulp uitstellen of zelfs
voorkomen.

Het is duidelijk dat deze prijswinnaars bijdragen aan de maatschappelijke integratie van
patiënten uit de geestelijke gezondheidszorg. De uitreiking van de prijzen op 19 november
2012 is verricht door mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin
in Overijssel.
Winnaars Roos van Elisabeth 2012

Winnaars v.l.n.r.:
Staand: Wim de Vogel en zittend Sjerk Kampstra (hebben de prijs voor Daisy van der Werff
in ontvangst genomen omdat zij met vakantie was); staand en zittend in het midden 8
mensen van het team ‘Een Steekje Los’; rechts staand Herma Spoolder en Mirjam Heezen.
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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!
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:
donateurs, cliëntenraden, familieraden, vrijwilligerscommissies, raden van bestuur, directies,
managementteams, geestelijk verzorgers, huisartsen, huisorganen van de professionele ggzorganisaties in de provincie Overijssel, 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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