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Jaarbericht 2017

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
Specialistisch Centrum 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 2017 uit:
o

Jans Olthof, voorzitter

kinder-/jeugdrechter in Almelo

o

Edwin Leenes, penningmeester

directeur Rabo Salland

o

Heleen van der Pijl

psycholoog Centrum voor Consultatie en
Expertise

o

Eugenie van Rest

bestuurssecretaris Dimence Groep

o

Jasper Wagteveld

cliëntenraadslid

Vanwege een nieuwe baan in het zuiden van het land heeft Edwin Leenes zijn
bestuurslidmaatschap eind november 2017 beëindigd. Coert van Hasselt heeft twee
bestuursvergaderingen bijgewoond en besloten om per 01-01-2018 toe te treden tot het
bestuur. Adviseur van het bestuur is Renze van den Noort, teamleider Medium en Highcare
Lorna Wing.
In 2017 heeft het bestuur vier keer vergaderd. Belangrijkste thema's waren:
o

Samenstelling bestuur

o

Samenstelling comité van aanbeveling

o

Manieren van werven sponsorgeld

o

Bespreken ingediende wensen

o

Ontwerp van een logo Vrienden van Lorna Wing

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.
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Comité van aanbeveling
Per 1 januari 2017 bestaat het comité van aanbeveling uit:
o

De heer V. Baalman, voormalig voorzitter Nederlandse Vereniging voor Autisme

o

De heer S.P. Bangma, gepensioneerd bestuurder Dimence Groep

o

Mevrouw J. Geel, voorzitter GGZ Nederland

o

De heer A.P. Heidema, burgemeester gemeente Deventer

o

De heer E. Reijnen, gepensioneerd bestuurder dr. Leo Kannerhuis

o

Na het vertrek van de heer Sijbom, burgemeester van Goor is in september 2017
mevrouw drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel, burgemeester van Hof van Twente namens
de Twentse Burgemeesterskring toegetreden tot het Comité van Aanbeveling.

Financiën
De stichting wordt financieel gesteund door enkele donateurs. Daarnaast is de opbrengst uit
het kluswerk dat door patiënten van Lorna Wing voor derden wordt gedaan, ter beschikking
gesteld aan Vrienden van Lorna Wing. Tevens hebben we de opbrengst ontvangen van de
verkoop van spullen die door patiënten gemaakt 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 Vrienden van Lorna Wing. Hiervan is in ruime mate gebruik gemaakt. Voor alle
giften hartelijk 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
8535 52 873.

Lopen voor Lorna Wing
Op 9 april heeft Erwin Looms, medewerker COS Wonen C, de marathon van Rotterdam
gelopen. Hij heeft zich daarvoor laten sponsoren. Met het ingezamelde geld van ± € 3.500
heeft hij de cliënten van Lorna Wing een onvergetelijke vakantie bezorgd. Het bestuur vindt
dit een prachtig initiatief.

Projecten
Gerealiseerde wensen
Pannaveld
Net als voor anderen is het kunnen sporten voor mensen met autisme belangrijk voor de
gezondheid. Maar vanwege hun problematiek is sporten bij reguliere sportvoorzieningen lang
niet altijd mogelijk. Met de aanleg van een pannaveld is dan ook een lang gekoesterde wens
van patiënten in vervulling gegaan. Dankzij sponsoring door de Dokter Wittenberg Stichting
en Boks Scholten Stichting hebben we dit kunnen realiseren. De officiële overhandiging vond
plaats op 30 november met het spelen van een wedstrijdje tussen cliënten, bestuursleden en
enkele spelers van Go Ahead Eagles.
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Tuinen van de Psychiatrische Intensive Care Unit
De dames van de Inner Wheel Club in Zwolle hebben met hun activiteiten geld ingezameld,
waarmee de inrichting van de tuinen van de Psychiatrische Intensive Care Unit, PICU
genaamd, gerealiseerd kon worden. Een PICU wordt gebruikt wanneer patiënten volledig
overprikkeld zijn, daardoor niet meer op de afdeling kunnen zijn en even een periode nodig
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hebben om tot rust te komen. Een mooie tuin kan helpen bij het creëren van een goede sfeer,
wat bijdraagt aan een sneller herstel van de overprikkeling.

Mountainbikes
Van het resterende geld dat werd gedoneerd door de Inner Wheel zijn twee mountainbikes
gekocht.
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Bioscoopkaartjes
Het bestuur heeft een aanvraag gehonoreerd voor financiering van tien entreekaarten t.b.v.
het bezoeken van een autismevriendelijke bioscoopvoorstelling voor cliënten van het Centrum
Ontwikkelingsstoornissen. De speciale voorstelling is minder prikkelrijk dan gebruikelijk door:
a. minder volume tijdens de voorstelling; b. gedimde zaalverlichting tijdens de voorstelling; c.
voorstelling is buiten de reguliere openingstijden. Dit biedt de cliënten de mogelijkheid om
deel te kunnen nemen aan een ‘normale’ sociale activiteit.
Nog te realiseren wensen
Vanuit Lorna Wing zijn de volgende wensen geuit:
-

Twee paarden en opknappen paardenstal

-

Kookstudio (aanpassen ruimte en aanschaf kookspullen)

-

Bus voor personenvervoer (de oude bus is afgeschreven)

-

Trampoline

Het bestuur gaat op zoek naar financiering voor de wensen of een deel daarvan.

Promotie Vrienden van Lorna Wing
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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