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Het is al weer een jaar geleden dat u onze nieuwsbrief ontving over de activiteiten van
onze stichting. Ook voor ons was 2020 een bijzonder jaar.
Vanwege Corona konden we niet fysiek bij elkaar komen waardoor de vergaderingen van E-mail en internet
het bestuur vooral digitaal plaats vonden. Ook konden er daardoor geen presentaties voor vrienden@emergis.nl
www.vcemergis.nl
kerken of andere instellingen worden gegeven.
Onze stichting heeft zich ook in het afgelopen jaar 2020 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 nog steeds op ondersteuning van cliënten die
de stap naar re-integratie in de maatschappij gaan maken.
In 2020 ontvingen wij 89 aanvragen voor met name de inrichting van een toegewezen
woning of appartement en een aantal aanvragen op het gebied van welzijn. Van deze
aanvragen werden er 85 gehonoreerd. Per cliënt wordt voor het inrichten van een
woning of appartement gemiddeld circa € 300,-- toegekend.
De maximale toekenning per aanvraag bedraagt € 350,-- , aangezien onze kas door
dalende inkomsten 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.
Zoals u wellicht bekend is het beleid binnen de geestelijke gezondheidszorg in ons
land, en dus ook binnen Emergis, om de opname duur van cliënten zoveel mogelijk te
beperken en zodra dit mogelijk is de stap naar re-integratie in de maatschappij te
maken. Ondanks de Corona-crisis is de verwachting dan ook dat in de komende tijd
het aantal aanvragen niet zal afnemen. Doordat cliënten 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. Vaak is er ook geen
netwerk waar zij een beroep op kunnen doen. Omdat dit soort kosten niet in het
verzekeringspakket zit en in slechts enkele gevallen een beroep kan worden gedaan op
afdeling Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente, biedt onze stichting enige financiële
hulp.
Wellicht ten overvloede willen wij opmerken dat het hierbij om cliënten gaat die vanuit
de afdelingen langdurig verblijf binnen Emergis weer zelfstandig gaan wonen in alle
regio’s van Zeeland. De cliënten van Emergis komen immers ook van uit alle delen van
Zeeland. Jaarlijks is hiervoor een bedrag van minimaal € 20.000,-- nodig.
Incidenteel krijgt onze stichting ook verzoeken om fondsen te werven voor specifieke
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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.
In 2020 was wederom sprake van een teruggang in inkomsten ten opzichte van 2019. Hierdoor
dreigt er jaarlijks een tekort in de exploitatie. Het bestuur probeert op diverse manieren extra
middelen te werven. Helaas neemt het aantal trouwe donateurs door diverse redenen nog
steeds af.
We zijn dan ook erg dankbaar dat een groot aantal kerken in Zeeland en een aantal bedrijven
ons werk een warm hart toedragen en ons blijven ondersteunen.
Tevens doen we een beroep op stichtingen met een ideële (psychische)
gezondheid/welzijnszorg doelstelling.
Het werven van voldoende inkomsten om onze doelstelling te kunnen realiseren blijft voor het
bestuur een voortdurende zorg en aandachtspunt.
In de bestuurssamenstelling hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden.
De samenstelling van het bestuur is vanaf 10 februari 2021 als volgt:
De heer M.P. Heijboer - voorzitter
De heer E.R. Bornhijm – secretaris
De heer mr. C. Hage – penningmeester tot 10-02-2021
De heer G. van Veldhuisen - bestuurslid
Mevrouw K. Talen - bestuurslid
Mevrouw L. Segaar-Wittenbernds – bestuurslid
De heer J. Zwemer – bestuurslid en penningmeester vanaf 10-02-2021
Mevrouw M. Vlot-van As – adviseur van Emergis
Mocht u vragen hebben of willen reageren op deze nieuwsbrief, neemt u dan contact op met
het secretariaat, mevrouw D. Heijkoop, telefoon 0113-269735 Postbus 253, 4460 AR Goes.
E-mail en internet: vrienden@emergis.nl, www.vcemergis.nl
Met vriendelijke groet,
Rien Heijboer
voorzitter

Egbert Bornhijm
secretaris

