N I E U W S B R I E F 2017
Geachte donateurs,
Op 14 juli 2016 werd de jaarlijkse donateursbijeenkomst van onze stichting gehouden.
De geringe opkomst en de uitslag van de enquête die onder de donateurs is gehouden,
hebben het bestuur doen beslissen de bijeenkomst niet op deze manier te continueren.
In het vervolg zullen wij u schriftelijk informeren over de activiteiten van onze stichting
door het jaarverslag, eventuele nieuwsbrief per post toe te sturen. Ook kunt u informatie
terugvinden op de website van de VCE.
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Onze stichting heeft zich ook in de afgelopen jaren gericht op het financieel
ondersteunen van activiteiten van en voor cliënten van Emergis, die niet vanuit de
reguliere exploitatie van de stichting Emergis kunnen worden betaald.
Volgens het activiteitenplan ligt de focus nadrukkelijk op ondersteuning van cliënten die
de stap naar re-integratie in de maatschappij gaan maken.
In 2016 ontvingen wij ongeveer negentig aanvragen voor met name de inrichting van
een toegewezen woning of appartement. Per cliënt wordt meestal maximaal 500,- euro
toegekend, aangezien onze kas geen hogere bijdrage toelaat. Toch kunnen wij gelet op
de reacties van betrokken aanvragers melden, dat met dit weliswaar bescheiden bedrag
voor veel aanvragers in een dringende behoefte wordt voorzien en het mogelijk maakt
de stap naar zelfstandig wonen te maken.
Onze stichting krijgt daarnaast ook verzoeken om fondsen te werven voor specifieke
kleine projecten die het leven van langdurig in Emergis verblijvende cliënten
aangenamer maken. Hiervoor wordt vaak ook een beroep gedaan op sponsors voor het
verlenen van aanvullende bijdragen. Wij prijzen ons gelukkig, dat het aantal vaste
sponsors toeneemt. In de begroting voor 2017 kon dan ook een totaal bedrag aan
sponsorgelden worden opgenomen van ruim 5.000,- euro.
Enkele projecten die dit jaar zijn gerealiseerd, o.a. met behulp van de sponsorgelden
van de Stichting Sam Boone en de Stichting in het Belang van Leidende Nederlanders
te Geel, zijn een weerbestendige tafeltennistafel en basket voor de Herstelacademie,
fietsen voor Ithaka Kinder- en Jeugd, een krachtstation voor Ithaka.
Dit jaar heeft de VCE van de Unie van Vrijwilligers een schenking mogen ontvangen.
Deze stichting is opgeheven en doneert 6.000,- euro.
De Stichting De Godshuizen heeft een bedrag van 4.600,- euro toegezegd. In beide
gevallen betreft het hier ondersteuning van cliënten die zelfstandig gaan wonen.
In de bestuurssamenstelling hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden. In 2016 heeft
de heer Kuijken na dertien jaar afscheid genomen van de VCE. Inmiddels hebben we
ook afscheid genomen van de heer E. Strookappe die op voordracht van de Centrale
Cliëntenraad in het bestuur zitting had en van de heer E. Debbaut die vanaf 1980
betrokken is geweest bij onze stichting. Deze laatste vacature is inmiddels ook vervuld
door de benoeming van mevrouw L. Segaar.
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De VCE biedt
(financiële)
ondersteuning
aan individuele
cliënten van Emergis
voor activiteiten die
niet vanuit de
'gewone' bekostiging
van de psychiatrische
zorgverlening kunnen
worden betaald. De
ondersteuning is erop
gericht om cliënten
goed te kunnen laten
functioneren in de
maatschappij.
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Mocht u vragen hebben of willen reageren op deze nieuwsbrief, neemt u dan contact op met
het secretariaat, M. Kolen-van Herpt, telefoon 0113-267242, Postbus 253, 4460 AR Goes.
E-mail en internet: vrienden@emergis.nl, www.vcemergis.nl
Met vriendelijke groet,
Rien Heijboer

Gerrit Christiaanse

voorzitter
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