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Algemeen 
Ook in 2016 heeft onze stichting zich sterk gemaakt om een actieve bijdrage te leveren aan de 
vermaatschappelijking van de hulpverlening en re-integratie van de cliënten van Emergis in de 
maatschappij. 
 
De stichting doet dit door het tot stand brengen wat in het belang van de cliënten nodig of gewenst 
wordt geacht en dat niet uit de normale exploitatie van Emergis kan worden betaald. De focus ligt 
daarbij nog steeds bij de groep van cliënten die de stap naar re-integratie in de maatschappij gaan 
maken. 
In 2016 werd daarvoor een maximaal bedrag aan ondersteuning voor inrichtingskosten van een 
woning of appartement gehanteerd van € 400,00 per cliënt. 
Aan individuele aanvragen kon een totaal bedrag gehonoreerd worden van € 17.105,-. Er waren  
84 aanvragen. De jaarrekening vertoonde daardoor wel een tekort van € 3.026,- maar de reserves 
lieten deze overschrijding gelukkig toe. 
 
Wat de baten betreft is de situatie nu zodanig gewijzigd, dat de bijdragen van bedrijven en 
instellingen aanzienlijk hoger zijn geworden dan het bedrag aan donaties van natuurlijke personen. 
Het bestuur heeft geconstateerd dat het aantal donateurs helaas wat afneemt en heeft zich in 
verband hiermee beijverd op allerlei manieren om sponsoren te vinden om deze wegvallende 
middelen op te vangen. Van bedrijven ontvingen wij in 2016 € 4.500,- en van kerkelijke instellingen 
€ 2.527,- zodat wij toch in staat waren de ingediende aanvragen in te willigen. Niet onvermeld mag 
ook blijven dat wij van personeelsleden van Emergis de nodige bijdragen mochten ontvangen 
 
Voor het realiseren van een project voor de ‘Herstelacademie’ heeft de VCE een gift van € 1.500,- 
mogen ontvangen van de Stichting Sam Boone. Mede door deze bijdrage kan in 2017 een 
buitensportveldje gerealiseerd worden. 
Daarbij wordt voorts nog de kanttekening gemaakt dat, zoals eerder gemeld, een vorstelijke 
bijdrage ad € 15.000,- werd ontvangen van het bestuur van de Stichting in het Belang van Lijdende 
Nederlanders in België te Geel. Na een inventarisatie van allerlei projecten waaraan behoefte 
bestaat bij de diverse onderdelen van Emergis werden voorshands enkele projecten geselecteerd 
die voor toekenning in aanmerking komen.  
 
Bestuurszaken 
Het bestuur kwam driemaal in vergadering bijeen. Afscheid werd genomen van onze voorzitter de 
heer R. Kuijken die onze stichting (voorheen vereniging) op kundige wijze heeft gediend. 
Hij werd opgevolgd door de heer R. Heijboer. 
Voorts gaf de heer E. Debbaut aan terug te willen treden als bestuurslid. Sinds de oprichting van de 
VCE maakte hij deel uit van de VCE, eerst als adviseur namens Emergis en later als bestuurslid.  
Mevr. L. Segaar werd daarna door de O.R. van Emergis voorgedragen als zijn opvolger. 
 
Op 14 juli 2016 vond een laatste donateursbijeenkomst plaats, waarin de heer V. van den Dries een 
presentatie gaf over de ontwikkelingen bij de werkleerbedrijven. Aan de hand van de uitgevoerde 
enquête werd geconcludeerd dat er weinig draagkracht en animo bij de donateurs is om de 
donateursbijeenkomsten voort te zetten. Op andere wijze kunnen de donateurs op de hoogte 
worden gehouden van de ontwikkelingen van de stichting, zoals via de nieuwsbrieven en de 
informatie op de website. Het bestuur heeft dan ook besloten een statutenwijziging voor te 
bereiden om de verplichting tot het houden van deze bijeenkomsten te beëindigen. 
 
Voor de financiële resultaten van de stichting wordt tenslotte verwezen naar de jaarrekening die in 
juni 2017 op de website wordt geplaatst, www.vcemergis.nl 
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