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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, 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. 

 

Bestuur 

Het bestuur van het Elisabethfonds bestaat per 1 januari 2014 uit: 

o de heer Th. Bakhuizen 

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

o mevrouw M.L. Trompetter-van Woerden 

o mevrouw H. te Winkel-Komijn 

o de heer S.P. Bangma, ambtelijk secretaris 

o mevrouw H.I.C. van der Wal 

 

De heer S.P. Bangma en mevrouw H. te Winkel-Komijn zijn eind 2014 afgetreden. Het bestuur 

heeft hen bedankt voor hun inzet. Mevrouw H.I.C. van der Wal is in 2014 toegetreden als 

bestuurslid. Als opvolger van mevrouw Te Winkel is aangezocht de heer B.J. Verpalen. Deze 

heeft toegezegd in 2015 tot het bestuur toe te willen treden.  

 

In 2014 heeft het bestuur van het Elisabethfonds drie keer vergaderd. Belangrijkste thema's 

waren: 

o aanscherpen criteria t.b.v. aanvragen financiële hulp i.v.m. de vele aanvragen; 

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. 

  

Comité van Aanbeveling 

Per 1 januari 2014 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 Koning 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 2014 naast rente, een donatie van de 

Dokter Wittenberg Stichting en giften van donateurs. Daarnaast stelden een aantal 

medewerkers van de Dimence Groep de waarde van hun kerstgeschenk ter beschikking aan 

het fonds. Er is een bedrag van bijna € 11.000 besteed in het kader van een effectieve 

resocialisatie, zoals arbeidsre-integratie, zelfstandig wonen of deelname aan 

maatschappelijke, culturele, recreatieve en sportieve activiteiten.  

 

Hulpvragen/uitgaven 2014 

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

ruimer budget ter beschikking om te kunnen besteden.  

Het bestuur constateert dat het aantal aanvragen om financiële ondersteuning het afgelopen 

jaar behoorlijk toegenomen is. Dat heeft het bestuur er toe genoopt om de criteria aan te 

scherpen en meer af te grenzen waarvoor iemand iets echt nodig heeft. Het moet een bijdrage 

zijn aan de rehabilitatie/resocialisatie van de aanvrager. Een goede motivatie helpt het 

bestuur bij de beoordeling van de aanvraag.  

Het bestuur heeft 69 verzoeken om financiële hulp ontvangen. Hiervan zijn 37 aanvragen 

afgewezen omdat deze niet voldeden aan de criteria. Er konden 32 aanvragen worden 

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

rehabilitatie werd o.a. een tegemoetkoming gegeven voor de inrichtingskosten van een 

woning, tweedehands fiets, cursus/opleiding en aanschaf kleding.  

Mede namens de aanvragers gaat onze dank uit naar de Dokter Wittenberg Stichting en 

donateurs. Dankzij de donaties konden weer veel aanvragen gehonoreerd worden.  

 

Uitreiking 21e 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 13 projecten/kandidaten aangemeld waarvan 9 zijn genomineerd. Dit 

jaar hadden we 4 winnaars. 

Berto Bisschop heeft de Jeugdprijs voor vrijwilligers gewonnen. Hij heeft zich gedurende 

vele jaren op een bijzondere wijze belangeloos ingezet voor kinderen bij Ambiq en diens 

rechtsvoorganger De Eik.  

Er waren dit jaar helaas geen aanmeldingen voor de categorie professionals jeugd. 

De prijs voor de categorie volwassenen professionals is gegaan naar Denise Bosma, 

coördinator bij Ixta Noa in Enschede. Ze heeft het praktijkhuis op een fantastische manier 

neergezet. Ze is een enthousiaste, ervaringsdeskundige vrouw die mensen weer moed en 

hoop biedt en in hun kracht zet.  

In de categorie vrijwilligers volwassenen heeft de jury besloten om dit jaar twee prijzen toe te 

kennen, te weten aan Cobi en André Klein Zandvoort. Zij bieden op een unieke wijze 

dagbesteding voor een groep patiënten die nergens anders een plek kunnen krijgen vanwege 

hun (psychiatrische) beperkingen. In hun boerderij ontvangen zij de patiënten in hun 

woonkeuken. Hier pakken zij dagelijkse activiteiten op zoals helpen met de afwas, aardappels 

schillen, of samen een appeltaart bakken. Daarnaast kijken ze wat de betrokkene  kan en wil 

op dat moment, bijvoorbeeld schilderen, muziek maken of even bezig zijn in de tuin. De 

kracht van Cobi en André is dat zij haarfijn weten aan te sluiten bij de wensen en behoeftes 

van deze moeilijk te bereiken patiënten. 

De andere winnaar is Dorothé Kok, coördinator werving en selectie vrijwilligers t.b.v. de 

GGZ. Zij doet dit werk op vrijwillige basis met veel verve en inzet. 
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Het is duidelijk dat de prijswinnaars bijdragen aan de maatschappelijke integratie van 

patiënten/ cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg. De uitreiking van de prijzen op 19 

november 2014 is verricht door mevrouw Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland.  

 
Winnaars Roos van Elisabeth 2014 

 

 

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 de Dimence Groep kregen medewerkers evenals voorgaande 

jaren de mogelijkheid aangereikt om (een deel van) 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 vindt u op www.st-elisabethfonds.nl 

 

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 
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