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Jaarbericht 2015

Vrienden van Lorna Wing

Doelstelling
De stichting Vrienden van Lorna Wing is in 2014 opgericht. De doelstelling van Vrienden van
Lorna Wing is statutair als volgt geformuleerd:
a.

Het bevorderen van het welzijn van patiënten, ex-patiënten en cliënten van het cluster
ontwikkelingsstoornissen, meer in het bijzonder van de kliniek Lorna Wing, onderdeel van
Dimence;

b.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van
activiteiten en projecten en het zorgen voor materialen voor de genoemde doelgroep, die niet
binnen de reguliere financiering vallen. De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft geen
personeel in dienst.
Bestuur
Het bestuurslidmaatschap is een onbezoldigde functie. Dit betekent dat de bestuurders geen
financiële vergoeding ontvangen voor hun bijdrage aan de Vrienden van Lorna Wing.
Het bestuur van Vrienden van Lorna Wing bestaat per 1 januari 2015 uit:
o

Jans Olthof, voorzitter kinder-/jeugdrechter in Almelo

o

Sybren Bangma

o

Edwin Leenes

directeur Rabo Salland

o

Heleen van der Pijl

psycholoog NIP RIBW Groep Overijssel

o

Jasper Wagteveld

cliëntenraadslid

gepensioneerd bestuurder Dimence Groep

Sybren Bangma heeft de stichting in 2014 opgericht en is alleen bij de start bestuurslid
geweest. Hij heeft zijn lidmaatschap in november 2015 beëindigd. Daarvoor in de plaats is
Eugenie van Rest, bestuurssecretaris van de Dimence Groep benoemd.
De adviseurs van het bestuur zijn Renze van den Noort, teamleider medium en highcare Lorna
Wing; Bram Sizoo, psychiater, hoofd van het specialistisch centrum ontwikkelingsstoornissen;
Eddy de Vries, hoofd bedrijfsvoering cluster ontwikkelingsstoornissen. Eddy de Vries is eind
2015 met pensioen gegaan. Per 1 december 2015 is Klaas Bosma benoemd tot manager
bedrijfsvoering van de deelmarkt topreferente ggz. Hij is toegevoegd als adviseur van het
bestuur.
In 2015 heeft het bestuur drie keer vergaderd. Belangrijkste thema's waren:
o

Samenstelling bestuur

o

Samenstelling comité van aanbeveling

o

Manieren van werven sponsorgeld

o

Bespreken ingediende wensen

o

Brainstormen over welke activiteiten het bestuur kan gaan ondernemen,
inventariseren welke goede doelen er zijn etc. Daarvoor is op 30 november als gast
Egbert Reijnen, gepensioneerd bestuurder van dr. Leo Kannerhuis uitgenodigd om zijn
ervaringen met het bestuur te delen.

Beleid
Het beleid van de Vrienden van Lorna Wing is in eerste instantie gericht op het werven van
sponsoren om de wensen van de patiënten van Lorna Wing te kunnen realiseren. De stichting
heeft geen eigen inkomstenbronnen. Voor realisering van de wensen is het bestuur afhankelijk
van giften en donaties. Tijdens de brainstormsessie op 30 november zijn diverse

2

mogelijkheden besproken. Een van de genoemde punten is het belang om een netwerk te
creëren dat groter is dan alleen het bestuur. Het kan helpen om iemand met landelijke
bekendheid aan de stichting te verbinden om het doel van de stichting bij derden in beeld te
brengen. Dit zal in het komende jaar verder worden uitgewerkt.
Comité van aanbeveling
Per 1 januari 2015 bestaat het comité van aanbeveling uit:
o

De heer V. Baalman, voormalig vz. NVA

o

Mevrouw M. Barth, voormalig vz. GGZ Nederland, lid Eerste Kamer

o

Mevrouw J. Geel, vz. GGZ Nederland

o

De heer A.P. Heidema, burgemeester gemeente Deventer

o

De heer E.A.J.M. Reijnen, gepensioneerd bestuurder dr. Leo Kannerhuis

Bij de beëindiging van zijn bestuurslidmaatschap is de heer S.P. Bangma toegevoegd aan het
comité van aanbeveling.
Financiën
De verantwoording van de financiële situatie van de stichting wordt jaarlijks rond mei/juni in
de jaarrekening gepresenteerd. De stichting heeft bij de belastingdienst een ANBI status
aangevraagd.
Projecten
Gerealiseerde wensen
In 2014 zijn door Lorna Wing 14 iPads + bijbehorende software voor de pictoplanner
aangeschaft. Dit is mogelijk gemaakt door een combinatie van financiering door Vrienden van
Lorna Wing en zorgverzekeraar VGZ. Jan Maarten Reijntjes, psychiatrisch verpleegkundige
team Workhome, heeft op 30 november een presentatie gegeven over de evaluatie van de
pilot met de iPads. Het doel van de pilot was het vergroten van de zelfregie en zelfregulatie
d.m.v. digitale hulpmiddelen. Gebruik van apps in de hulpverlening is nieuw, zowel voor
hulpverleners als patiënten. Er zijn drie apps getest:
1. De Pictoplanner: hulpmiddel om de dag te structureren;
2. De Beterapp:

laat de patiënt zien wat zijn doel is en welke acties nodig zijn, bv. elke
dag een half uur wandelen. De hulpverlener keek mee en hielp de patiënt
zo nodig herinneren aan zijn doel;

3. Mextra:

app voor een elektronisch patiëntendossier. De hulpverlener moest de
tekst uit het patiëntendossier User (dat bij Dimence wordt gehanteerd)
in Mextra zetten zodat de patiënt zelf mee kon kijken en daar via de app
op kon reageren.

Uit de evaluatie van de pilot is gebleken dat het gebruik van een app helpend kan zijn in de
behandeling.
Rotary Deventer-IJssel heeft een donatie verleend. Tevens heeft de Boks Scholten Stichting
geld beschikbaar gesteld. Het bestuur heeft besloten om de giften te bestemmen voor de
aanschaf van een schommel en een autisme toolkit.
De opbrengsten uit het kluswerk dat door patiënten van Lorna Wing voor derden wordt
gedaan, worden ter beschikking gesteld aan Vrienden van Lorna Wing.
Nog te realiseren wensen
De wens van de High Care is om de tuin van de psychiatrische intensive care (PICU)
vriendelijker in te richten met beplanting en een bank waardoor er meer sfeer ontstaat wat
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kan bijdragen aan een sneller herstel van de overprikkeling. Verder is vanuit Lorna Wing de
wens geuit voor de inrichting van een pannaveld. Dat is een klein voetbalveldje met kunstgras
en een hek er om heen. Het bestuur gaat op zoek naar financiering voor de wensen.
Lorna Wing is uniek
Uitgangspunt bij Lorna Wing is dat de patiënt als partner wordt gezien in de hulpverlening.
Bram Sizoo, psychiater, hoofd van het specialistisch centrum ontwikkelingsstoornissen, heeft
in het bestuur kenbaar gemaakt dat we ons er van bewust moeten zijn dat in Lorna Wing
hoog gespecialiseerde zorg geboden wordt die uniek is in de wereld. Het biedt een prachtige
kans om systematisch onderzoek te doen en effectstudies uit te voeren naar innovatieve
materialen zodat ook andere mensen er hun voordeel mee kunnen doen. Om
onafhankelijkheid te kunnen waarborgen kan geen gebruik gemaakt worden van sponsoring
door bedrijven die de innovatieve materialen op de markt brengen.
Promotie Vrienden van Lorna Wing
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 Vrienden van Lorna Wing. Hiervan is in
ruime mate gebruik gemaakt waarvoor hartelijk dank!
Op de website van Vrienden van Lorna Wing staat o.a. informatie over onze doelstelling en de
mogelijkheid om donateur te worden. De website vindt u op www.vriendenvanlornawing.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@vriendenvanlornawing.nl
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