Jaarbericht 2018

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. Het
betreft alleen zaken 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 2018 uit:
o

Coert van Hasselt

penningmeester a.i.; affiniteit met autisme

o

Heleen van der Pijl

psycholoog Centrum voor Consultatie en Expertise

o

Eugenie van Rest

voorzitter a.i.; bestuurssecretaris Dimence Groep

o

Jasper Wagteveld

cliëntenraadslid

De voorzitter Jans Olthof heeft op eigen verzoek in februari 2018 zijn bestuurslidmaatschap
beëindigd. De adviseur Renze van den Noort heeft Dimence verlaten voor een functie bij een
andere organisatie. André van Boekholt, manager Topreferente GGZ (het onderdeel waar ook
Lorna Wing onder valt binnen Dimence) is nu adviseur van het bestuur.
In 2018 heeft het bestuur vier keer vergaderd. Belangrijkste thema's waren:
o

Samenstelling bestuur

o

Samenstelling comité van aanbeveling

o

Toekomst van de stichting i.h.k.v. de aangepaste behandelvisie van Dimence

o

Beperkte realisatie wensen van cliënten

Beleid
Het beleid van de Vrienden van Lorna Wing is in eerste instantie gericht op het werven van
donoren en sponsoren om de wensen van de patiënten van Lorna Wing te kunnen realiseren.
Vrienden van Lorna Wing wil iets doen dat in een behoefte voorziet en dat tevens passend is
in de behandelvisie van Dimence. De stichting heeft, behalve donaties, geen eigen
inkomstenbronnen. Voor realisering van de wensen is het bestuur afhankelijk van giften en
sponsoren.
De heer Van Boekholt heeft aan het bestuur een toelichting gegeven over het plan van
Dimence ‘Samen bouwen aan de toekomst, uitwerking van toekomstvisie en veranderplan’.
Het betreft een herijking van de visie op behandelen van mensen met autisme. Er komt één
aanmeldloket. Daar wordt bekeken wat de vraag is en welke behandeling het beste kan

2

worden aangeboden. De belangrijkste verandering is dat er meer aandacht is voor
behandeling gericht op herstel.
Hangende de ontwikkelingen heeft het bestuur even een pas op de plaats gemaakt. Met het
invullen van de vacatures in het bestuur wordt gewacht tot er meer duidelijkheid gekomen is
over de invulling van de behandelvisie van Dimence en de manier waarop de stichting
Vrienden van Lorna Wing daarbij aan kan sluiten.
Met het veranderplan zal de hoog kwalitatieve behandeling zich meer richten op
herstelgerichte behandeling en zal het niet (meer) gericht zijn op het verblijf veraangenamen.
De vraag is of en hoe Vrienden van Lorna Wing nog kan bijdragen. Het bestuur is inmiddels
bezig zich te beraden hoe Vrienden van Lorna Wing straks kan bijdragen aan de hoog
kwalitatieve behandeling.
In de tussenperiode neemt mevrouw E. van Rest voorlopig het voorzitterschap op zich. De
heer C. van Hasselt is penningmeester ad interim totdat meer duidelijkheid is over welke kant
het op gaat. Ook openstaande wensen zijn ‘on hold’ gezet in afwachting van de
veranderingen.

Comité van aanbeveling
Per 1 januari 2018 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 ir. A.P. Heidema, tot juli burgemeester van Deventer en vanaf 11-07-2018
Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel

o

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

o

Mevrouw drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel, burgemeester van Hof van Twente namens
de Twentse Burgemeesterskring

Burgemeester Nauta van Hof van Twente heeft op haar verzoek een rondleiding gehad in
Lorna Wing. Het was een leuk werkbezoek. Ze was heel enthousiast en wil graag meedenken.

Financiën
De stichting wordt financieel gesteund door enkele donateurs. 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. Daarnaast
ontvingen wij donaties i.v.m. het vertrek van Ernst Klunder, voorzitter raad van bestuur van
de Dimence Groep. Hij had te kennen gegeven geen cadeaus te willen maar dat in plaats
daarvan geld zou worden overgemaakt aan een goed doel waaronder Vrienden van Lorna
Wing. Een prachtig gebaar! 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.
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Projecten
Het bestuur heeft in 2018 een trampoline aangeschaft voor Lorna Wing.
Er wordt veel gebruik gemaakt van het pannaveldje, de schommels en de eerder
gefinancierde projecten.

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@vriendenvanlorawing.nl

Vrienden van Lorna Wing  Postbus 5003  7400 GC Deventer
 0570 639 605   info@vriendenvanlornawing.nl www.vriendenvanlornawing.nl
Rabobank te Deventer  rek.nr.: NL 98 RABO 0152 6958 85
Kamer van Koophandel  dossiernr.: 59577762
ANBI Fiscaal nummer/RSIN: 8535.52.873
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