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Algemeen
Ook in 2018 heeft onze stichting zich beijverd om een actieve bijdrage te leveren aan het welzijn en
de 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 of op andere wijze kan worden
betaald. De focus ligt nog steeds bij de groep van cliënten die de stap naar re-integratie in de
maatschappij gaan maken.
In 2018 was er sprake van een teruggang in inkomsten ten opzichte van 2017. In dat jaar was er
sprake van een aantal bijzondere giften. Dankbaar zijn we met een bijdrage van de Rotary Goes –
Reimerswaal met een bedrag van € 1200,--. Het bestuur probeert op diverse manieren extra
middelen te werven. Naast onze trouwe donateurs (helaas neemt hun aantal door diverse redenen
af) zijn er bijdragen van kerken en enkele bedrijven. Ook van personeelsleden van Emergis mochten
wij weer de nodige bijdragen ontvangen. Tevens doen we een beroep op stichtingen met een ideële
(psychische) gezondheid/welzijnszorg doelstelling.
In 2018 ontvingen wij ongeveer vijf en negentig aanvragen voor ondersteuning. Per cliënt wordt
gemiddeld € 300,-- toegekend. De maximale toekenning bedraagt € 500,- , aangezien onze kas geen
hogere bijdrage toelaat. Het merendeel van deze aanvragen was afkomstig van cliënten, die na een
jarenlange behandeling weer zelfstandig gaan wonen. Doordat zij al die jaren afhankelijk zijn geweest
van een zakgeldregeling ontbreekt het hen aan middelen om een eventuele toekomstige woning op
een aanvaardbare manier in te richten. Omdat dit soort kosten niet in het verzekeringspakket zit en
in bijna geen enkel geval een beroep kan worden gedaan op afdeling Werk, Inkomen en Zorg van de
gemeente, biedt onze stichting enige financiële hulp.
Voor een relatief gering bedrag kunnen tweedehands meubelen, vloerbedekking, een koelkast, een
wasmachine en materiaal voor het opknappen van de woning worden aangeschaft. Cliënten krijgen
op deze wijze een steuntje in de rug om zijn of haar stap naar zelfstandigheid wat gemakkelijker te
maken.
Daarnaast waren aanvragen die meer gericht zijn op welzijn en participeren in de samenleving. Dit
betrof onder meer een bijdrage voor een cursus, laptop, een bril, inenten van een huisdier of een
fiets of een scootertje om naar dagbesteding of vrijwilligersactiviteiten te kunnen gaan.
In totaal werd ongeveer € 23.000 toegekend. Door de mindere inkomsten was er over 2018 een
negatief resultaat van circa € 7000,-- , hetgeen ten laste van de reserve wordt gebracht. Het werven
van voldoende inkomsten om onze doelstelling te kunnen realiseren is voor het bestuur een
voortdurende zorg en aandachtspunt.
Bestuurszaken
Het bestuur kwam drie maal in vergadering bijeen. De heren L. Nijsse en A.M.S. van Hees traden af
als bestuurslid. De heer Nijsse is geruime tijd lid geweest van het bestuur van de VCE. We zijn hem
zeer erkentelijk voor zijn inzet.

Per 31 december 2018 was de bestuurssamenstelling als volgt:
De heer M.P. Heijboer - voorzitter
De heer G. Christiaanse – secretaris
Mr. C. Hage - penningmeester,
De heer G. van Veldhuisen - bestuurslid
Mevrouw K. Talen - bestuurslid
De heer E.R. Bornhijm - bestuurslid
Mevrouw L. Segaar-Wittenbernds - bestuurslid
Mevrouw M. Vlot-van As – adviseur van Emergis
Financiële resultaten
Voor de financiële resultaten van de stichting wordt tenslotte verwezen naar de jaarrekening die in
juni 2019 op de website wordt geplaatst, www.vcemergis.nl
Kloetinge, 29 april 2019
M.P. Heijboer, voorzitter

G. Christiaanse, secretaris

