2015, het jaar waarin de Stichting haar 10-jarig jubileum vierde. De feestelijkheden
bleven dit jaar vrij sober: tijdens een informatie-middag werd stilgestaan bij dit heuglijke
feit. De middag duurde langer dan de informatieavonden die doorgaans slecht 2 uur in
beslag nemen. Een vol programma werd strikt volgens de planning afgewerkt. Naast
een informatiefgedeelte, was er een optreden van een toneelgroep, de nodige
toespraken die werden opgeluisterd door de zang van de volkstroubadour Paul van Loo,
werd tijdens deze bijzondere middag ook de gehoorkonde uitgereikt. Een speciaal
geluidsdocument over het leven met angst, dat in tegenstelling tot een videoboodschap
tijdloos mag worden genoemd. De geluidsfragmenten zullen worden gebruikt bij diverse
informatie-avonden, interviews en zelfs bruikbaar zijn bij therapieën. Was de opkomst
van genodigden en gasten bij het vijf-jarig jubileum bedroevend laag, nu mochten wij
ons gelukkig prijzen met een grote opkomst. De afsluitende borrel werd door de meeste
gasten benut om even na te praten.
De gehoorkonde, een innovatief item werd bekostigd door een subsidie van het Huis
van de Zorg en de het deel van de subsidie vanuit de gemeente over 2015 dat verstrekt
werd ten behoeve van een innovatieve activiteit.
Het blijft een herhaling, maar één van de voornaamste aandachtspunten blijft het vinden
van extra vrijwilligers en bestuursleden om de activiteiten en het werkgebied te kunnen
uitbreiden en de continuïteit te waarborgen. Het aantal vrijwilligers dat het bestuur ten
dienste stond en staat blijft een vaste kern die hart voor de Stichting heeft.
De wandelingen met lotgenoten zijn en blijven een succes. Wat dat betreft is eind 2015
wederom een mijlpaal behaald en wel de 150e wandeling, welk feit op zeer bescheiden
wijze werd gevierd door de vrijwilligers letterlijk en figuurlijk extra in de bloemetjes te
zetten. Het aantal deelnemers varieert van ruim 10 tot bijna 30 personen afhankelijk van
het weertype en de datum.

Ten aanzien van de thema-avonden het volgende overzicht:
-

-

-

-

-

-

26 februari 2015: informatieavond met als thema “Sociale Fobie” te
Valkenburg. Hier kregen wij 7 van de 13 evaluatieformulieren terug en werd
de avond beoordeeld met een 7,3. De herkomst van de bezoekers was
verspreid over heel Zuid-Limburg.
22 april 2015: Info-avond over Vliegangst in Weert. Aantal bezoekers (ditmaal iets
minder dan voorgaande keren over dit onderwerp): 41, 30 formulieren retour.
Beoordeling van de avond 6,9. De bezoekers kwamen voornamelijk uit Midden- en
Noord-Limburg.
27 mei 2015: Viering 10-jarig JUBILEUM te Maastricht. Tijdens deze middag
werden geen evaluatieformulieren uitgedeeld. Wel ontvingen de bezoekers
allemaal de documentatiemap met daarin tevens een exemplaar van de
Gehoorkonde. De middag werd als standaard informatiebijeenkomst met een
“extraatje“ vormgegeven, zodat geen extra fondswerving nodig was. De
opkomst was zeer bevredigend: ruim 75 mensen hadden zich aangemeld.
16 september 2015: was de Stichting te gast bij Zij-actief te Beegden. De dames
gaven de avond een 7,9, waren heel tevreden over onze presentatie. Van de 34
formulieren kwamen er 28 retour.
10 oktober 2015: was de Stichting te gast bij Zij-actief te Voerendaal. De dames
vonden het een interessante avond en waren redelijk tevreden over onze
presentatie. Van de 41 formulieren kwamen er 24 retour en de avond werd
gewaardeerd op een 8.
19 november 2015: info-avond in het Atrium te Maastricht, onderwerp Angst
en Overgang. Hoewel zeer goed georganiseerd en extra promotie voor deze
avond werd gemaakt: dit keer op verzoek van de spreeksters de avond
gegoten in de vorm van een workshop, was de opkomst magertjes. Van de 13
gasten leverden slechts 3 personen een evaluatieformulier in. Toch werd
deze avond goed beoordeeld.

De geplande avond over Kopp-kinderen: “Pappa is bang”, werd door gebrek aan
belangstelling afgelast. Slechts één gegadigde had zich (beroepshalve) aangemeld.
De vetgedrukte avonden zijn door de stichting georganiseerd.
Ook dit jaar weer bleek het opgeven van de postcode voor een aantal mensen een
struikelblok te zijn, waardoor ook de rest van het evaluatieformulier vaak niet wordt
ingevuld. Het aantal ingeleverde evaluatieformulieren blijft gemiddeld vrijwel altijd op 60
%.

In 2015 heeft de Stichting wederom haar medewerking verleent aan een aantal
projecten binnen het onderwijsprogramma van de universiteit: “adoptie van een
patiëntenorganisatie” in september/oktober (tweedejaars studenten) welke met een
bevredigend resultaat voor zowel de Stichting als ook voor de studenten kon worden
afgesloten. Ook werd dit jaar voor het eerst meegedaan aan een patiëntencontactdag bij
Zuyd Hogeschool, een ervaring die voor de stichting positief is uitgevallen en in 2016
zeker een vervolg zal krijgen. Tevens bleven c.q. blijven vrijwilligers van de stichting nog
altijd actief bij de opleiding tot huisarts etc. De samenwerking met onder andere PsyQ
werd ook dit jaar weer tot tevredenheid beider partijen gecontinueerd.
Zoals elk jaar moest een weloverwogen keuze gemaakt worden om gehoor te geven
c.q. deel te nemen aan uitnodigingen van overkoepelende organisaties en symposia
door het hele land, helaas blijven de deelnames beperkt tot Limburg, waarbij de
netwerkbijeenkomsten van het Huis van de Zorg onze hoogste prioriteit blijven houden.
Daarnaast werd dit jaar aan een aantal externe projecten onze medewerking verleend,
zoals de Zorgbeurs Parkstad in Kerkrade (oktober 2015), een evenement dat jaarlijks
duizenden bezoekers trekt, en de beurs in het MECC te Maastricht (laatste viel tegen).
Ook bij relevante informatiebijeenkomsten van bijvoorbeeld RIAGG en Mondriaan
probeert de stichting aanwezig te zijn om bekendheid te geven aan haar werk (zoals
bijvoorbeeld op 9 september in Heerlen bij een toneelvoorstelling van Mondriaan en
later in het jaar ook in Maastricht)

De financiële verantwoording over 2015 ziet er als volgt uit:

Saldo 1-1-2015Kas/Bank
Subsidie 2015
Donaties
Creditrente

Totaal

BATEN
2655,23
7857,96
110,00
54,58

10677,77

Vergoeding vrijwilligers
Materiele kosten (verzekering)
Vergaderingen
Website
Kantoorkosten
Promotiemateriaal
Thema/infoavonden/sprekers
Wandelingen
Advertentiekosten
Diversen
Lotgenoten/Partnercontactgroepen
Kosten 10jarig bestaan en
gehoorkonde
Saldo 31-12-2015 Kas/Bank
Totaal

LASTEN
1160,00
242,16
243,65
477,95
626,13
453,29
1215,30
915,35
475,00
806,63
279,16
3436,90
346,25
10677,77

