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Uitnodiging uitreiking Roos van Elisabeth
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Rek.nr: NL 92 RABO 0154 9364 99

Geachte heer/mevrouw,
Zoals u ongetwijfeld weet ondersteunt het Elisabethfonds maatschappelijke integratie van
(ex-)psychiatrische patiënten. Het Elisabethfonds heeft tot doel mensen die als gevolg van
psychiatrische problematiek gehandicapt zijn, extra te ondersteunen bij het (opnieuw)
opbouwen van een zelfstandig bestaan.
Tevens reikt het Elisabethfonds – als blijk van waardering – jaarlijks in november de Roos van
Elisabeth uit aan mensen of organisaties die zich op bijzondere wijze inspannen om (ex-)
psychiatrische patiënten (weer) een goede plaats in de maatschappij te geven. Met de Roos
van Elisabeth krijgt hun inzet extra aandacht en worden ze in het zonnetje gezet. De prijs
bestaat uit een kunstwerk en een geldbedrag van € 500*.
Informatiemarkt
Ook dit jaar organiseren wij bij de uitreiking weer een informatiemarkt waar de
genomineerden en winnaars van vorig jaar aan de bezoekers informatie kunnen geven over
hun activiteiten. Met name vertegenwoordigers van gemeenten worden in het kader van de
WMO uitgenodigd om de informatiemarkt te bezoeken.
Bekendmaking van de winnaars vindt plaats op donderdag 21 november aanstaande. De
bijeenkomst wordt gehouden bij de Dimence Groep in zaal ‘De Steerne’ op terrein
Brinkgreven, gebouw nr. 18, Nico Bolkesteinlaan 1 te Deventer. De prijzen worden uitgereikt
door de heer ir. A.P. Heidema, Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. Wij
nodigen u van harte uit voor de uitreiking van de Roos van Elisabeth.

z.o.z.

* Overigens ontvangen de genomineerden in elk geval een aanmoedigingspremie van € 50,-

Het programma ziet er als volgt uit
15.00 uur

Ontvangst met koffie/thee, bezoek aan de informatiemarkt

15.30 uur

Opening door de voorzitter van het Elisabethfonds, mr. W.P. van der Elst
Interview met de rooswinnaars van vorig jaar over hun ervaringen en
besteding van de prijs

15.45 uur

Voorstellen genomineerden door de voorzitter

16.15 uur

Presentatie juryverslag en bekendmaking van de winnaars en uitreiking van
de Roos van Elisabeth door de heer ir. A.P. Heidema, Commissaris van de
Koning in de provincie Overijssel.

16.45 uur

Afsluiting met hapje/drankje, informatiemarkt tot 18.00 uur

Wilt u zo vriendelijk zijn om vóór 11 november a.s. te laten weten of u komt zodat wij weten
op hoeveel mensen we kunnen rekenen? Aanmelding kan digitaal door een e-mail te sturen
naar: info@st-elisabethfonds.nl.
Voor nadere informatie of telefonische aanmelding voor de bijeenkomst kunt u contact
opnemen met het secretariaat: 0570 639 605.
Wij stellen uw komst zeer op prijs.
Met vriendelijke groet,

mr. W.P. van der Elst,
voorzitter bestuur Elisabethfonds
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