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Inleiding: een beknopt jaarverslag.

Dit jaarverslag geeft een beknopte indruk van de activiteiten van de 
vereniging VMDB - de Vereniging van Manisch Depressieven en 
Betrokkenen in 2015. Omdat het strategische beleidsplan 2014-2017* 
uitvoerig schetst welke externe- en interne ontwikkelingen de VMDB 
beïnvloeden, noemt dit jaarverslag die ontwikkelingen niet. Wie wil weten 
welke belangrijke trends spelen voor de VMDB, leze dat beleidsplan via 
www.vmdb.nl.

Ook missie, visie en koers van de VMDB komen in het genoemde  
strategische beleidsplan aan de orde. Daarom worden ook die drie hier 
niet nogmaals besproken. Dit jaarverslag noemt dus vooral de 
"activiteiten" van de vereniging in 2015.

Ik hoop dat de lezer een goede indruk krijgt van wat de VMDB in 2015 
heeft gedaan.

Een hartelijke groet,
Henk Ekker, voorzitter

Bestuur:

Het bestuur bestond in 2015 uit de volgende leden:

Henk Ekker Voorzitter
Netty Turkenburg Vicevoorzitter
Siebe Haagsma Secretaris
Simon van Oostveen Coördinator Vrijwilligers
Henk van Bentum Aftredend penningmeester
Leo Schreuders Penningmeester

Kantoor:

De kantoormedewerkers in 2015 waren:

Femie Lansink Vaste medewerker
Mariët Spierings Vrijwilligster
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Stemming

Gedachten en gevoelens lijken
op een onzichtbare manier

de regie over te nemen

Tot ik ze aankijk
Zonder oordeel

Liefdevol

Ze mogen er zijn
Niet meer en niet minder

Ze lossen op
In de vergetelheid

Truus Zeegers
19.4.2013
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Lotgenotencontact

a. De Lotgenoten-en Betrokkenenlijn 

De lotgenoten- en betrokkenenlijn
Via de Lotgenotenlijn (0900-5123456, €0,10 per minuut) verstrekken 
vrijwilligers, allen lotgenoten of betrokkenen en ervaringsdeskundig, aan 
zowel patiënten als naaste betrokkenen informatie over alle aspecten van 
het omgaan met MDS. 
Lotgenotencontact is voor veel patiënten een bron van herkenning, 
erkenning  en informatie. Het biedt ondersteuning bij alle aspecten van de 
bipolaire stoornis, maar vooral bij het leren leven met deze aandoening.
De vrijwilligers van de Lotgenotenlijn ontvangen een uitgebreide 
informatiemap en coaching van collega’s. Regelmatig worden er trainingen
georganiseerd.
LGL-vrijwilligers kunnen gerichte tips en adviezen geven over bijvoorbeeld 
(bijwerkingen van) medicijnen, huiskamergroepen, psycho-educatie-
cursussen, werk en inkomen en titels van boeken over MDS. Het meest 
belangrijk in een gesprek is echter het aandachtig kunnen luisteren naar 
wat de beller vraagt of opmerkt. 
Vaak gaat het gesprek over de moeite met het leren accepteren van en 
leren omgaan met de stoornis. Achter de verhalen zit meestal veel emotie,
teleurstelling of verdriet.  De vrijwilligers proberen met een luisterend oor 
en begrip tot steun te zijn voor deze bellers. 

Het 0900-nummer wordt met behulp van de computer ingesteld op het 
nummer van de vrijwilliger die dienst heeft. Iedereen kan vanuit haar/zijn 
huis de telefoonoproep beantwoorden.
De lijn is 7 dagen in de week van 11.00 -21.00 uur geopend. Per dag zijn 
er 5 diensten van 2 uur die over de vrijwilligers worden verdeeld. Het 
merendeel draait 1 dienst per week. Bij afwezigheid worden dubbele 
diensten gedraaid of zijn vaste invallers beschikbaar.

Er zijn ongeveer 35 vrijwilligers bij de Lotgenotenlijn betrokken. Verreweg 
de meeste van deze vrijwilligers hebben zelf een bipolaire stoornis. 

Jaaroverzicht LGL 2015: 

Coördinatie/administratie:
In 2015 werd de Lotgenotenlijncoördinatie ondersteund door een 
administrateur. In de eerste maanden was dit Remo Castagna. Door 
privéomstandigheden moest hij helaas terugtreden. Deze rol werd in de 
tweede helft van 2015 overgenomen door Henk Mathijssen.
De administrateur probeert vooral het belrooster zo goed mogelijk gevuld 
te houden.
Jammer genoeg was dit vanaf het begin van 2015 vrijwel onmogelijk. 
Meerdere teamleden hadden te maken met lichamelijke of psychische 
gezondheidsproblemen, waardoor het voor hen onmogelijk was om 
diensten te draaien. De gemiddelde leeftijd van teamleden aan de LGL is 
vrij hoog te noemen. Eén van de zittende teamleden overleed in het 
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najaar: Truus Boland-Diersen. Zij was één van de weinige betrokkenen die 
meedraait in het team.
Ondanks de structurele vacatureplekken is dit aan het totaal aantal 
gesprekken en belminuten niet te merken. De (langere) gesprekken zijn 
gevoerd in minder uren en door minder teamleden. Dit in tegenstelling van
2014 toen het belrooster vrijwel volledig bemenst was. 

Jaar 2013 2013 2014 2014 2015 2015

Belpogingen/
Totale lengte 
in minuten

Bel-
pogin-
gen

Totale
lengte
in min.

Bel-
pogin-
gen

Totale 
lengte
in min.

Bel-
pogin-
gen

Totale 
lengte
in min.

januari 587 535 4561 1049 8653

februari 494 477 3535 919 7281

maart 828 534 4685 1065 7887

april 675 3829 553 4291 1014 6801

mei 684 4232 633 4571 831 6278

juni 693 3591 494 4160 580 4867

juli 787 3786 517 3419 754 5064

augustus 648 3984 452 3578 671 4951

september 594 3841 574 4586 582 4106

oktober 590 4099 568 5667 704 5700

november 614 4699 620 5687 687 5879

december 764 4017 857 7350 833 7331

Bruto 
aantallen/-
tijden:

7958 36078
6,21 min.

6814 56090
8,23 min.

9689 74798
7,72 min.

Netto 
aantallen/-
tijden:
(totaal aantal 
gespr. & gespr. 
lengte)

10,59 min.
3729 53382

14,18 min.
4373 70577

16,14 min.

Inkomsten p.j. €    520  €    497 €    710 

N.b.: In april 2013 overgestapt op geautomatiseerd systeem. vanaf dat 
moment lengteberekening mogelijk & besturing via computer. Vanaf dat 
jaar is er ook sprake van een ander BTW-tarief (21 %).
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Bemensing, nieuwe & vertrekkende vrijwilligers: 

Jaar (per 1-1) 2013 2014 2015 2016

Aantal vrijwilligers LGL 31 35 39 28(35)*

Aantal intakegesprekken
per jaar

18 13 10

*1-1-2016: 28 inzetbaar en 7 met time out/inactief

Opvallend is de terugloop in het aantal intakegesprekken. Belangrijk dat 
op breed terrein (bijv. via landelijke dagen, lokale en/of 
regiobijeenkomsten e.d.) aandacht wordt gevraagd voor deelname als 
vrijwilliger aan het team van de lotgenotenlijn. 
Het aantal personen dat na de intakeprocedure daadwerkelijk toetreedt, is 
vooral in 2015 zeer beperkt.

Vrijwilliger(s) die kwam(en): 
Henk Mathijssen

Vrijwilligers die vertrokken: 
Remo Castagna 
Tineke Baart 
Linda Smit
Marlies Nederkoorn 

Activiteiten/trainingen:
Teamvergadering: op za. 21 mrt. in 'De Stolp' in Den Bosch: o.a. uitleg 
over de Psycho Educatie Cursus nieuwe stijl door Cécile Aelberts-v.d. Ven. 
Teamtraining: op za. 10 okt. in PGO-Support Utrecht; twee thema's: WMO 
(wet maatsch. onderst.): een spreker van ZorgmarktAdvies en het tweede 
deel: praktische oefeningen: voorbereid en georganiseerd door eigen 
vrijwilligers.

Opsteker:
Onderzoek in opdracht van LPGGz (land. platform geest. gezondheidszorg)
& FPG (fonds psych. gezondh.) toonde in dec. 2015 aan dat de LGL VMDB 
momenteel de beste, goedkoopste en meest professionele telefonische 
hulplijn binnen de patiëntenorganisaties GGz van ons land is. In 
tegenstelling tot anderen kent de LGL een Functieprofiel/intakeprocedure/ 
trainingen/ maatjescontact/'BlikOpener' (=contactorgaan voor teamleden 
eenmaal per twee weken/intervisiemogelijkheden etc.)

Evaluatie/reflectie:
Om de kwaliteit van de LGL hoog te houden, is evaluatie en reflectie van 
belang. Op zich is het bellen anoniem en volledig gericht op privacy. Toch 
is het streven om de teamleden scherp te houden en te richten op het 
hoofddoel: Een luisterend oor bieden. Vandaar dat via de 'column' in de 
PLUSminus bellers regelmatig worden opgeroepen om te reageren als zij 
negatieve ervaringen hebben. Komen deze u als lezer van dit verslag ter 
ore? Geef ze door aan Henk Mathijssen of Siebe Haagsma 
(Siebe@vmdb.nl). 

6



b. Landelijke bijeenkomsten 

In  2015  heeft  de  VMDB  4  landelijke  bijeenkomsten  georganiseerd.  De
bijeenkomsten hadden plaats in Utrecht en in Den Bosch. Verschillende
sprekers  hebben  hier  hun  visie  gepresenteerd,  vanuit  hun  specifieke
deskundigheid, op een onderwerp dat tevoren in het kwartaalblad van de
VMDB, de PLUSminus, uitvoerig belicht werd.
In 2015 is er geen betrokkenendag georganiseerd. Wel is op de algemene
landelijke dagen meer aandacht geweest voor betrokkenen. Gebleken is
dat betrokkenen minder behoefte hebben aan een eigen themadag. Een
belangrijk neveneffect van de landelijke bijeenkomsten is dat lotgenoten
zo gemakkelijk met elkaar in contact komen.

Overzicht van de bijeenkomsten in 2015:

Datum Thema Aantal betalende
bezoekers

 maart e-Health/m-Health 150

 juni Vroege psychose 135

 september Waar knap je van op 205

 december Uit het donker 130

Overzicht van de bijeenkomsten in 2015:
Na het plenaire gedeelte in de ochtend waren er in het middagprogramma,
afhankelijk van de belangstelling, voor de geboden thema’s drie vaste 
gespreksgroepen en één of twee workshops.
In een gespreksgroep “nieuwe patiënten” konden deze nieuwe VMDB-
leden hun ervaringen met elkaar delen. 
Iedere gespreksgroep werd begeleid door een getrainde en 
ervaringsdeskundige vrijwilliger van de VMDB.
Per landelijke bijeenkomst zijn ongeveer 8 vrijwilligers en 1 medewerker
van het bureau betrokken geweest bij de organisatie daarvan.

Henk van Bentum erelid VMDB

Op de landelijke dag 12 december 2015 is Henk van Bentum tot ieders 
instemming en vreugde door de vereniging benoemd tot erelid. 
In 6 jaar tijd heeft hij onnoemelijk veel goed werk verricht.
Er was altijd een perfecte administratie en zeer goed verzorgde 
begrotingen en rekeningen. Problemen waren er wel door het ontslag van 
2 bureaumedewerksters.  En door het verdwijnen van subsidies en het 
slinkend aantal leden met slinkende contributiebedragen. 
Steeds had Henk van Bentum wijze adviezen ook voor de andere 
bestuursleden of wist hij door te verwijzen naar de juiste info. Daarbij altijd
ook voor Femie een steun en toeverlaat, met een hart van goud voor de 
VMDB.
Hij fietste voor de VMDB dwars door de USA en verdiende daarmee dik 

7



€ 4.000,- en dat was zeker te danken aan het VMDB shirt dat hij steeds 
onderweg droeg terwijl hij ook dagelijks een blog verzorgde voor de 
thuisblijvers.
Veel meer is nog te noemen, maar alles tezamen leidde tot het feestelijke 
besluit deze zeer gewaardeerde ex-penningmeester van de VMDB het 
erelidmaatschap te verlenen.

c. Regionale bijeenkomsten

Jaarverslag Regio Contact Personen 2015 door Simon van 
Oostveen, vrijwilligerscoördinator:

2015 was mijn eerste jaar waarin ik vrijwilligers coördinator ben. M.n. 
vanaf mei heb ik contact gezocht met alle bestaande regiocoördinatoren. 
In middels is iedereen gesproken en heb ik globaal een indruk hoe de 
stand van zaken is in de regio’s. Bij telling blijkt dat er ongeveer 60 
lotgenoten groepen in het land zijn, waarvan een aantal betrokkenen 
groepen zijn en sommigen gemengde groepen. Alleen in Noord Holland is 
er aan 15 psycho-educatiegroepen deelgenomen bij verschillende GGZ 
instellingen. Er is ook veel gewandeld in het land door de lotgenoten. Links
en rechts is er veel voorlichting op scholen gegeven en is de vereniging 
regelmatig door vrijwilligers onder de aandacht gebracht op 
familieavonden en congressen.
In juni is er een trainingsdag geweest met een goede opkomst. De dag 
werd door Emmy van den Heuvel geleid. Het was erg inspirerend en 
leerzaam.
Er zijn wat mutaties geweest. Er zijn met ongeveer 6 nieuwe mensen 
gesprekken geweest om een post te bemannen. Steeds werd duidelijk dat 
de positie van regiocoördinator er een is met een grote 
verantwoordelijkheid, die het best gedeeld kan worden met teamleden die 
een deel van het werk op zich nemen.
In Groningen is Muriel Hoen bereid gevonden het coördinatorschap op zich
te nemen. In Friesland gaf Jelle Struiksma aan te willen stoppen. Deze 
functie is nog vacant.  In Drenthe blijft alles zoals het was, al zijn er meer 
activiteiten geweest dit jaar. In Overijssel en Gelderland is er niet veel 
veranderd. Utrecht blijft ons zorgenkind. Er waren wel kandidaten voor het 
coördinatorschap, maar dit leidde nog niet tot een nieuwe regiocontact 
persoon. Ook voor Flevoland waren er contacten maar tot nu toe zonder 
resultaat.
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Noord en Zuid Holland blijven op dezelfde manier actief . In Zeeland moest
Davida Geluk haar taak om persoonlijke redenen beëindigen. Daarvoor 
kwam gelukkig een oude bekende terug, nl.: Petra d'Huy.  In Noord 
Brabant is Marthy Leermans bereid gevonden de kar te trekken. Enkele 
maanden later kwam daar de ook langer bij ons bekende Greet Cohen 
weer terug om samen met Marthy een duo coördinatorschap te vormen. 
Last best not least, in Limburg veranderde er niets. 
In zijn geheel zijn wij beter bezet dan in 2014. In 2016 zullen wij met 
elkaar gaan bekijken hoe wij de komende jaren onze koers gaan bepalen. 
Aandachtspunten zullen zijn, hoe gaan wij onze vrijwilligers opleiden in de 
verschillende rollen. Kernpunten blijven steeds: lotgenoten contact via 
lotgenoten groepen, psycho-educatie en het bijeen brengen in 
regiocontact middagen/avonden. Ook ledenwerving blijft een punt van 
aandacht.

Verslag VMDB Regio Drenthe 2015, 
geschreven door  de Regiocoördinatoren Dinie Kerssies en Renée 
Hendriksen.

"We kunnen terugkijken op een jaar met veel activiteiten en contacten. 
In mei en oktober hebben we gewandeld in de bossen bij Odoorn. De 
wandelingen bieden een goede gelegenheid informeel met steeds weer 
andere leden in contact te komen. 
Het klapstuk van het jaar was wel de informatieve avond voor 
betrokkenen. Op initiatief van een van de leden kwamen ongeveer 25 
personen naar Hoogeveen, soms van verre, sommigen met familieleden. 
Uit deze bijzonder geslaagde avond is een gespreksgroep voortgekomen 
die uitsluitend bedoeld is voor betrokkenen.
Dit jaar draaiden twee huiskamergroepen in Assen en in Hoogeveen, 
Klijndijk en Beilen elk één. Sommige groepen hebben een constante 
samenstelling, in twee andere hebben wat wisselingen plaatsgevonden.
Diverse keren zochten niet-leden per e-mail contact, omdat zij 
geconfronteerd waren met de diagnose MDS en meer informatie wensten.
De contacten met GGZ Drenthe komen, na langdurige reorganisaties 
daar, langzaam op gang.  Er bestaat bij patiënten nog veel onduidelijkheid 
en onwetendheid hoe de zorg georganiseerd is en bij wie men als patiënt 
waarvoor terecht kan. Er is ons een gesprek toegezegd.
Een van onze jonge leden is zich gaan inzetten om meer jongeren te 
bereiken, dit in samenspraak met het landelijk initiatief. 
Diverse Drentse leden bezochten de landelijke bijeenkomsten.
De 2 RCP’en bezochten de landelijke contactdagen en waren aanwezig op 
de  Ledenraadsvergaderingen."

Dinie Kerssies
Renée Hendriksen
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JAAROVERZICHT 2015 VMDB REGIO NOORD HOLLAND 

1.  REGIOTEAM
In 2015 was het team als volgt samengesteld:

Emmy van den Heuvel, regiocontactpersoon, voorlichter, vervangend lid
ledenraad
Lidwiena Koopman, lid ledenraad, voorlichter, vervangend 
regiocontactpersoon
Marijke van Oostveen, administratie, coördinator huiskamergroepen
Simon van Oostveen, voorlichter betrokkenen, ondersteuner 
regiomiddag

1.1  Vergaderfrequentie

Het team heeft het afgelopen jaar 4 keer vergaderd. 
Vaststellen agenda: Emmy van den Heuvel
Verslaglegging teamvergaderingen: Marijke van Oostveen. 
Financiële verantwoording: Lidwiena Koopman

2.  ACTIVITEITEN REGIOTEAM

2.1 Bijeenkomst voorlichters
Op 4 juli zijn een aantal voorlichters van de psycho-educatiecursus bij 
elkaar gekomen 

2.2 Regionale bijeenkomsten
In het afgelopen jaar zijn er twee regionale bijeenkomsten gehouden.
Deze vonden ook dit jaar plaats in het Lucas Andreasziekenhuis in 
Amsterdam.
Overigens is de naam van het ziekenhuis per 1 november 2015 gewijzigd 
in: OLVG, locatie West.

Voorjaarsbijeenkomst 28 maart (28 bezoekers)
Thema: ‘Jij en je behandelaar’
Inleiding door Raphael Schulte, psychiater bij Behandelcentrum voor 
bipolaire stoornissen en A-opleider GGZ Noord Holland Noord
-voor verslag zie website VMDB-

Najaarsbijeenkomst 7 november (36 bezoekers)
Thema: ‘Samen in gesprek blijven’
Inleiding door Sander Overdevest, verpleegkundig specialist bij de 
academische werkplaats bipolaire stoornissen van GGZ inGeest
- voor verslag zie website VMDB-

Ook dit jaar hebben de leden uit Flevoland uitgenodigd omdat daar de 
VMDB (nog) niet actief is. 
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2.4  Huiskamergroepen

Amsterdam: Twee groepen  
Haarlem: Eén groep 
Hoofddorp: Eén groep
Hilversum: Eén (gesloten) groep
Alkmaar: Drie groepen, opgezet vanuit GGZ NHN
Deze groepen komen samen in GGZ-ruimten in Heerhugowaard.
Zaandam: Eén (gesloten) groep en één open groep
Beverwijk: Eén groep 

Totaal: 11 groepen

2.5  Psycho-educatie

Wij nemen deel op alle plekken waar psycho-educatie wordt gegeven.
Met de contactpersonen van deze instellingen is een goede 
samenwerking. 
De locaties waar psycho-educatie wordt gegeven:

* GGZ InGeest Hoofddorp
* GGZ InGeest A.J. Ernststraat, Amsterdam
* GGZ NHN Hoorn
* GGZ NHN Heerhugowaard
* GGZ NHN Schagen
* GGZ NHN Alkmaar
* PsyQ Zaandam
* PsyQ Beverwijk
* PuntP Roeterstraat, Amsterdam
* GGZ Centraal Hilversum
 
In totaal hebben we dit jaar 15 keer voorlichting gegeven bij 9 instellingen.
Vanuit Alkmaar is één keer het verzoek veel te laat binnengekomen (vier 
dagen van te voren) De bijeenkomst viel op de dag van de 
ledenraadvergadering waardoor er niemand beschikbaar was.

Er zijn door Henk Schutte drie gastlessen gegeven bij verpleegkundigen in 
opleiding (GGZ inGeest) 

In het najaar hebben Simon en Emmy hun ervaringsverhaal verteld tijdens 
een bijeenkomst bij GGZ Centraal in Hilversum (en natuurlijk ook reclame 
voor de VMDB gemaakt)

d. Huiskamerbijeenkomsten
Naast de landelijke bijeenkomsten en de regionale bijeenkomsten 
(zie ”Voorlichting en PR”) organiseert de VMDB kleinschalige
huiskamerbijeenkomsten.  In  een  informele  omgeving  en  op  een
ontspannen manier kunnen de deelnemers van gedachten wisselen over
het omgaan met MDS ten aanzien van familie, werk, vrienden en buren,
etc. In een huiskamergroep komen gewoonlijk 6 tot 10 personen met enige
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regelmaat  bij  elkaar,  onder  leiding  van  een  ervaringsdeskundige
vrijwilliger.
Er  zijn  verspreid  over  heel  Nederland  ongeveer  70  huiskamergroepen
actief, waaronder een jongerengroep.
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Voorlichting, PR, en sociale media

a. Het kwartaalblad de PLUSminus 
Vier keer in 2015 verscheen de PLUSminus. PLUSminus 
is het verenigingsmagazine van de VMDB. Ieder lid krijgt
het blad automatisch toegezonden. De artikelen in de 
PLUSminus informeren over de bipolaire stoornis en de 
gevolgen ervan. De onderwerpen in het blad verliezen 
doorgaans niet snel hun waarde. Naast ervaringen van 
betrokkenen en lotgenoten, kent de PLUSminus een 
aantal vaste rubrieken en een thema. Het thema was 
steevast gekoppeld aan de landelijke dag die doorgaans 
drie weken na verschijnen van het magazine wordt 
gehouden.

In 2015 waren die thema's:
1 – eHealth/mHealth 
2 – Vroeg Psychose 
3 – Waar knap je van op (Zie afbeelding)
4 – Uit het donker

b. De VMDB-website 
De website werd onderhouden door een team van vrijwilligers. Doel was 
en is het verstrekken van informatie over de bipolaire stoornis, over alle 
relevante aspecten daaraan verbonden, en over de VMDB en al haar 
geledingen. Daarbij stond voorop dat de informatie relevant, actueel en 
van de juiste kwaliteit is, en dat de informatieverstrekking eenvoudig is bij 
te houden. 
Het VMDB forum bleef actief onder het adres: http://forum.vmdb.nl en 
werd bijgehouden door een administrator.

c. De digitale nieuwsbrief 
De nieuwsbrief verscheen maandelijks en behandelde een veelheid van 
relevante onderwerpen voor leden van de VMDB. Dit medium functioneert 
prima en is ook een opmaat voor het lidmaatschap, want je kunt op de  
nieuwsbrief abonneren zonder lid te zijn van de VMDB

d. Ontwikkeling sociale media 
In 2014 is de VMDB verder gegaan met Twitter en Facebook. Voor 
Facebook functioneert een team van vrijwilligers en lopen geplaatste 
berichten gestaag door. Ook meedoen met Twitter blijft vragen om een 
goede bezetting van het team. 
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e. Project Ervaringskennis 

Ervaringrijk.nl is een nieuwe website 
waar je ervaringen kunt lezen van 
mensen met een bepaalde chronische 

aandoening. Ervaringrijk.nl is in 2014 on line gegaan en de VMDB is een 
van de initiatiefnemers.

f. Voorlichting bij de cursussen Psycho Educatie
In de cursussen Psycho Educatie wordt aandacht besteed aan alle 'in's & 
out's' van de VMDB.

g. Jongerenbeleid 
In 2015 is het niet gelukt een structureel jongerenbeleid van de grond te 
krijgen. [De verwachting is dat dat in 2016 wel gerealiseerd zal kunnen 
worden].

h. Vrijwilligersbeleid
Bestuurslid Simon van Oostveen was, zoals al eerder vermeld,  in 2015 de 
coordinator van het vrijwilligersbeleid. 

i. Willem Nolenprijs voor Bipolaire Stoornissen
Op 22 september is in Utrecht aan Roderik Schaepman en Daan Ingelse de
Willem Nolenprijs voor Bipolaire Stoornissen uitgereikt voor hun 
documentaire ‘Ver van Daan’.
De Willem Nolenprijs* is een prijs voor baanbrekend onderzoek of 
buitengewone initiatieven op het gebied van de zorg voor patiënten met 
een bipolaire stoornis en hun naasten. De prijs is in 2015 voor de tweede 
keer uitgereikt.
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Belangenbehartiging

a. Deelname GAMIAN Europe
(Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks Europe). 
GAMIAN is een mondiaal samenwerkingsverband van
patiëntenverenigingen in de GGZ. Doelstellingen zijn onder meer het
verbeteren van de behandeling van psychiatrische ziekten en het
verbeteren van de beeldvorming en het wegnemen van de
misverstanden rond de psychiatrie in de samenleving. 

b. Deelname aan het Landelijk Platform GGZ 
Het LPGGz is de Nederlandse koepelorganisatie van 20 cliënten- en 
familieorganisaties. Ook de VMDB is hier lid van en participeert in 
studiebijeenkomsten, werkgroepen en gezamenlijk overleg. Het LPGGz is 
gesprekspartner van en aanspreekpunt voor politici, beleidsmakers, 
beleidsuitvoerders zorgverzekeraars en brancheorganisaties. De VMDB is 
als lid van het LPGGz nauw betrokken bij de fusie plannen van LPGGz en 
FPG (Fonds Psychische Gezondheid) om te komen tot een nieuw platform 
met de naam Mind.nl. In 2016 zijn daartoe ook al verdergaande stappen
gezet door beide organisaties.

c. Deelname aan het Kenniscentrum Bipolaire stoornis 
Het Kenniscentrum, kortweg KenBiS, bundelt de deskundigheid van 
gespecialiseerde professionals, patiënten en naastbetrokkenen. Het nodigt
professionals uit deel te nemen aan een groeiend netwerk van 
academische en psychiatrische centra en de patiëntenvereniging VMDB. 
De partners in het netwerk bouwen samen aan de kwaliteit van 
diagnostiek en behandeling van de Bipolaire stoornis. In 2015 zijn er 4 
bijeenkomsten geweest. Het KenBis levert bovendien vaak sprekers op de 
landelijke en regionale bijeenkomsten van de VMDB. De VMDB op haar 
beurt participeert in visitaties die gebracht worden aan centra die lid zijn 
van het KenBis. Deze samenwerking met KenBiS is een uitstekend 
voorbeeld van onze goede contacten met deelnemende behandelaren in 
de geestelijke gezondheidszorg. 

d. Bevordering van psycho-educatie 
De VMDB stimuleert en ondersteunt dat GGZ instellingen Psycho-Educatie 
cursussen aanbieden en dat ervaringsdeskundigen van de VMDB daarin 
hun ervaring kunnen inbrengen.
Onlangs heeft de werkgroep psychotherapie van het KenBis
een nieuw prototype ontwikkeld. In 2015 liepen de eerste pilots in enkele 
GGZ instellingen. Dit nieuwe prototype is nog niet op effectiviteit getoetst.
N.a.v. deze nieuwe ontwikkelingen heeft de Ledenraadsvergadering en het
bestuur van de VMDB aan de nieuw opgerichte ‘werkgroep Psycho-
Educatie Cursussen’ in november 2014 de opdracht gegeven een 
evaluatie uit te voeren m.b.t. zowel de bestaande als de nieuwe P.E. cursus
en daarover advies uit te brengen. De VMDB ondersteunt beide 
cursusversies.

15

http://www.vmdb.nl/


e. Contact en samenwerking met verwante verenigingen en organisaties 
Binnen het verband van de GAMIAN-organisatie is er met name contact 
met onze Vlaamse zustervereniging Ups & Downs en de Duitse vereniging 
DGBS (Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen). Wij ontvangen 
uitnodigingen van congressen en bezoeken deze zoveel als mogelijk is. In
Vlaanderen worden soms artikelen uit de PLUSminus overgenomen en in 
het verenigingsblad van Ups & Downs gepubliceerd.
De contacten met de DGBS is van recente datum. Deze vereniging bestaat
uit zowel patiënten en betrokkenen als uit behandelaars.
De indruk bestaat dat samenwerking een positieve uitwerking zal hebben.
Op het gebied van de lopende projecten wordt o.a. samengewerkt het 
Trimbos-instituut, het landelijke kennisinstituut voor geestelijke 
gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg, (voor het 
project Zelfmanagement en Dialoog) en met een aantal 
patiëntenverenigingen, zoals de NVVS (De Nederlandse Vereniging van 
Slechthorenden), de NVVR (de Nederlandse Vereniging van
Rugpatiënten) en de Neurofibromatose Vereniging Nederland (in het 
project Ervaringskennis) . In het project Vroege Psychose wordt 
samengewerkt met de verenigingen Anoiksis en Ypsilon.
Omdat de VMDB in hetzelfde pand in Utrecht is gehuisvest als de 
Depressie Vereniging en de Stichting Labyrint ~ in Perspectief, zijn tussen 
onze instituties nauwe contacten gerealiseerd. Deze
bieden mogelijkheden voor verdere samenwerking.
In de Vereniging Landelijk Platform GGZ wordt door ons samengewerkt 
met verwante patiëntenorganisaties in de GGZ.

f.  Contact PGO-support 
PGO-support is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en 
gehandicaptenorganisaties die landelijk werken. De VMDB vraagt 
regelmatig advies aan een beleidsmedewerker van PGOsupport
bijvoorbeeld op het gebied van bestuurlijke zaken, training en opleiding, 
strategische zaken en subsidiemogelijkheden, maar ook oefenen wij zelf 
invloed uit op het scholingsprogramma van PGO-support.

g. Project Zelfmanagement en Dialoog 
Doel:Het doel van het project is het ontwikkelen van een elektronisch 
persoonlijk gezondheidsdossier (PGD), specifiek voor patiënten met een 
bipolaire stoornis, hun betrokkenen en behandelaars. Alle informatie over 
gezondheid, leefstijl en persoonlijke metingen worden overzichtelijk 
beheerd in een persoonlijk gezondheidsdossier. Het doel van het dossier is 
gelegen in het verkrijgen van meer regie over het leven van de patiënt, en
het mede richting geven aan hoe zorg en behandeling worden ingezet ten 
behoeve van zijn kwaliteit van leven, op maat gesteund door 
professionals.
De VMDB is opdrachtgever van dit project en werkt samen met het 
Trimbos-instituut en Patiënt1, ontwikkelaar van het PGD BS, en met Prof. 
Dr. R.W. Kupka, voorzitter van de stuurgroep.
Resultaat: Het eindrapport Zelfmanagement en Dialoog is door de 
voorzitter op de Landelijke Dag VMDB van 19 maart 2016 te Utrecht 
overhandigd aan de voorzitter van de VMDB. Tot ieders teleurstelling bleek

16



diezelfde dag nog dat de module BS gedeeltelijk niet werkte. Met de 
activatiecode van de behandelaar werkte het wel, maar “op eigen houtje” 
niet. De hoop bestond, dat de problemen binnen afzienbare tijd zouden 
zijn opgelost.

h. Richtlijncommissie Bipolaire Stoornis 
De richtlijn bipolaire stoornissen is een binnen de psychiatrische 
beroepsgroep overeengekomen gedragslijn en leidraad voor de wijze 
waarop professionals patiënten met bipolaire stoornissen het beste kunnen
benaderen, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, inzichten van 
experts, klinische ervaring en 'common sence'. De richtlijn wordt 
samengesteld door de richtlijncommissie. Daarin nemen naast 
psychiaters, ook psychologen, verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen 
deel. De drie ervaringsdeskundigen in de richtlijncommissie (2015) waren 
allen lid van de VMDB: twee als patiënt en één als betrokkene.

i. Richtlijncommissie Vroege Psychose 
Het vroegtijdig ingrijpen bij een psychose zorgt voor een betere prognose
Dit project waaraan de VMDB samen met Anoiksis en Ypsilon
deelneemt, richt zich maximaal op het cliëntperspectief en het produceren
en verspreiden van een publieksversie van de richtlijn. Gedurende het
project zal gewerkt worden om de essentiële onderdelen van dit
perspectief en de aanwezige ervaringskennis van Vroege Psychose via de
richtlijn en de publieksversie goed te laten landen in het veld, zowel 
binnen de hulpverlening (eerste én tweede Lijn) als in de cliënten
familiebeweging. Er heeft afwisselend telkens 1 lid van de VMDB in dit 
project geparticipeerd.
De vernieuwde richtlijn wordt verwacht de loop van 2016.
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Financiële overzichten

Toelichting op de exploitatie-rekening
(Alle getallen in €,--)

ALGEMEEN

Ook in het jaar 2015 is een zo groot mogelijk deel van de kosten direct 
toegerekend aan de activiteiten voorlichting, lotgenotencontact en 
belangenbehartiging. Dit mede gezien de kader regeling VWS subsidies 
waarin in principe slechts instellingssubsidie wordt verleend voor 
lotgenotencontact en informatievoorziening. Aangezien reeds de directe 
kosten van deze activiteiten ruim 65.000 bedragen en de subsidie slechts 
35.000, wordt ruimschoots aan de eis voldaan.

Exploitatie Exploitatie 

   jaar 2015    jaar 2014 

BATEN

Algemene baten

Contributies               77.847                80.857 

Donateurs                    900                     990 

Giften                 8.003                  6.517 

Verkoop 
informatiemateriaal/boeken

                1.606                  1.873 

Rente                 1.487                  2.166 

Periodieke schenkingen               15.803                15.600 

Overige opbrengsten                 7.053                        -   

Totaal algemene baten           112.699            108.003 

Opbrengst 
subsidies/sponsors

Subsidie VWS               35.000                35.000 

Sponsoring farmacie/overig 
bedrijfsleven 

                      -                    4.950 

Sponsoring KenBis 
accommodatie LB

                  4.336                    2.684 

Totaal opbrengst 
subsidies/sponsors

            39.336              42.634 

Overig
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Entree gelden landelijke 
bijeenkomsten

                1.860                  1.545 

Project kansen op werk                       -                       417 

Opbrengsten lotgenotenlijn                 7.724                  5.849 

Totaal overig               9.584                7.811 

TOELICHTING BATEN

Contributies van leden en donateurs
In 2015 werd aan contributies een bedrag ontvangen van 77.847 
Donateurs droegen 900 bij.  
Instellingen, bijvoorbeeld in de GGZ die een bedrag gelijk aan de 
contributie betalen, worden tot de donateurs gerekend. Zij ontvangen ook 
de PLUSminus. De laatste jaren toont het aantal leden en 
daarmee de contributie-opbrengsten een dalende tendens, zie het 
volgende overzicht van de laatste 5 jaar:

2015 2014 2013 2012 2011 2010

Contributie + donateurs 78.747 81.847 86.334 90.926 83.406 84.513

Aantal betalende leden 
+ donateurs

2624 2728 2878 3031 3210 3250

Daling in % -3,8% -5,2% -5,0% -5,4% -1,5%

Bedrag contributie  30  30  30  26  26  26

Giften
Aan giften werd in 2015 een bedrag ontvangen van 8.003 (2014: 6.517). 
Het overgrote deel wordt geschonken gelijktijdig met het overmaken van 
de contributie. Na het overlijden van Maarten Coolen is van de Stichting 
Maarten Coolen een gift van 113 ontvangen. Dit bedrag zal jaarlijks 
gedurende 100 jaar worden overgemaakt (1e jaar 2014). 

Verkoop informatiemateriaal/boeken
Verkoop van boeken (vnl. op de landelijke dagen), dvd's en brochures 
bracht in totaal een bedrag op van 1.606 (2014: 1.873, 2013: 2.554,  
2012: 2.783). De verkoopopbrengst vertoont al enkele jaren 
een dalende tendens.

Periodieke schenkingen
In 2015 een tweetal periodieke schenkingen ontvangen resp. 15.000 en 
600. Het bedrag van 15.000 was de 4e van 5 termijnen van een periodieke
schenking van in totaal 75.000. Een en ander is vastgelegd in een 
notariële akte. De 1e termijn werd specifiek geschonken voor dekking van 
de kosten van het 25-jarig Jubileum. De 5e termijn werd eind december 
2015 ontvangen. Aangezien dit bedrag zich eerst voor bestedingen leent 
in het jaar 2016, zal de bate in 2016 worden verantwoord. Het bedrag van 
600 wordt eveneens 5 jaar lang geschonken. Het jaar 2015 betrof de 3e 
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termijn. In december 2015 is de 4e termijn ontvangen (idem bate in 2016).
Daarnaast werden nog enkele kleinere periodieke schenkingen ontvangen.

Overige opbrengsten
In 2015 werden een aantal bijzondere opbrengsten ontvangen namelijk:

van het ING Goede Doelen Fonds  1.000
van het Vaillant Fonds  2.500
van het Dela Goede Doelen Fonds  3.000
verjaardagsgift van lid     420

In 2014 ontbraken dergelijke baten.

Subsidie VWS 
Over het jaar 2015 is vooralsnog de maximale subsidie toegekend van  
35.000 (2014: 35.000; 2013: 60.000; 2012: 96.000; 2011: 120.000). In 
afwijking van voorgaande jaren behoeft de vaststelling van de subsidie 
niet meer te worden aangevraagd. Uiterlijk 31 maart 2016 zal het 
Ministerie van VWS ambtshalve een besluit nemen over de vaststelling 
van de subsidie.

Sponsoring farmacie/overig bedrijfsleven
In 2014 ontving de VMDB van AstraZeneca een bijdrage van 4.950. Dit 
was het laatste sponsorbedrag over een reeks van jaren. AstraZeneca is 
gestopt in verband met het aflopen van patenten.

Sponsoring door KenBis
In 2015 is van het Kenniscentrum voor Bipolaire stoornissen een 
sponsorbijdrage ontvangen van 4.336. Dit betreft een bijdrage in de 
kosten van de Landelijke Bijeenkomsten. Voor een periode van 3 jaar, 
waarvan 2014 het 1e jaar heeft KenBis toegezegd de kosten van zaalhuur 
en daaraan direct gerelateerde kosten, zoals geluidsinstallatie, beamer en 
flip-over te sponsoren. Het sponsorbedrag per Landelijke Bijeenkomst 
bedraagt maximaal 1.700.

Entrée gelden landelijke bijeenkomsten
De 4 landelijke bijeenkomsten trokken 620 betalende bezoekers. In 2014: 
515 bezoekers. In 2013 waren er in totaal 493 betalende bezoekers.

Opbrengsten lotgenotentelefoonlijn
In 2015 werd 7.724 ontvangen (2014: 5.849; 2013: 5.213: 2012: 6.797). 
De kosten zijn opgenomen onder lotgenotencontact. Per saldo was er een 
batig saldo van 710 (2014: 497, 2013: 520; 2012: 1.092). Bezoekers van 
de lijn betalen een eigen bijdrage van 0,10 per minuut.
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TOELICHTING LASTEN

PR en Voorlichting (zie bijlage 1)

PLUSminus
In 2015 zijn, evenals in 2014, 4 nummers uitgebracht. Voor alle nummers 
is gebruik gemaakt van een betaalde hoofdredacteur. De vergoeding 
bedroeg in totaal 10.890. De drukkosten bedroegen in totaal 21.294. De 
verzendkosten 5.696. De oplage was 3.100 stuks. De drukkosten per stuk 
bedragen ca. 1,70.

Informatieverstrekking
In deze post worden de kosten opgenomen van de uitgaven van folders, 
brochures en boeken. In 2015 is de folder ‘Hoe u de ander kunt helpen/ 
Wat u voor uzelf kunt doen’ herdrukt. De kosten hiervan bedroegen 2.261. 
Voorts werd o.a. de voorraad lifechart boekjes aangevuld.

Overige PR activiteiten
In 2014 heeft een bedrag van 1.513 betrekking op een advertentie in de 
hersenbijlage van de Telegraaf.

Communicatie via internet
De kosten betreffen voornamelijk de kosten van hosting en in stand 
houden van het domein; voorts de kosten van de maandelijkse nieuwsbrief
en eventueel door vrijwilligers gedeclareerde kosten.

Provinciale activiteiten
In vergelijking met het jaar 2014 zijn lagere uitgaven gedeclareerd door de
regionale contactpersonen.
De kosten betreffen voornamelijk reiskosten en kosten organiseren 
regiodagen. In 2015 vond weer een training voor RCP's plaats.

Belangenbehartiging (zie bijlage 2)

Participatie Gamian/bijwonen congressen
Betreft de bijdrage in de kosten van het bijwonen van (buitenlandse) 
congressen. 

Deelname Landelijk Platform GGZ
De jaarlijkse contributie bedraagt 750.

Lotgenotencontact (zie bijlage 3)

Huiskamerbijeenkomsten
In 2015/2014 vonden geen trainingen plaats voor begeleiders van 
huiskamergroepen.

Lotgenotencontactlijn
De  vrijwilligers die de lotgenotentelefoonlijn bemensen ontvangen een 
vergoeding van 1 per uur. Niet alle vrijwilligers declareren de gemaakte 
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uren. De kosten van de lijn bestaan uit een deel vaste kosten en een tarief 
van ca. 0,05 per minuut.  
In 2015 is opnieuw een training gehouden voor de vrijwilligers.

Landelijke bijeenkomsten Musketon
In 2015 vond 1 bijeenkomst plaats in De Stolp in Den Bosch en 3x in de 
Musketon in Utrecht.
In 2014 zijn 3 bijeenkomsten georganiseerd in De Stolp in den Bosch en 1 
bijeenkomst in de Musketon in Utrecht. De kosten bedroegen in totaal 
4.690, hoger dan in 2014 voornamelijk door de relatief lage 
accommodatiekosten van De Stolp. Sinds 2014 sponsort KenBis de 
accommodatiekosten.
In september en december 2013 vonden Landelijke Bijeenkomsten plaats 
in De Musketon waarvoor van de toenmalige exploitant Portes geen 
afrekeningen zijn ontvangen. Er is wel een bedrag gereserveerd van 2x  
1.625 = 3.250  zie onder Crediteuren). 

Overige kosten (zie bijlage 4)
Onder de overige kosten worden die kosten opgenomen die niet zonder 
meer aan een bepaalde activiteit kunnen worden toegerekend zoals de 
huur, de bestuurskosten en het eindejaarsgeschenk voor vrijwilligers. 

Kosten vrijwilligers
Cadeaubonnen en overige geschenken
Het merendeel van de kosten is gemaakt voor aanschaf geschenkbonnen 
voor jubilarissen (15, 10 en 5 jaar) en het eindejaarsgeschenk in de vorm 
van cadeaubonnen (30 per vrijwilliger voor ca. 160 vrijwilligers).
Reiskosten vrijwilligers
De reiskosten bestaan voornamelijk uit vergoedde kosten van 0,28 per 
autokilometer. Vergoeding voor bestuursleden/vrijwilligers die ver wonen 
van Utrecht vormt hierin een belangrijk deel. De daling
t.o.v. 2014 wordt o.a. veroorzaakt door minder autokilometers door 
bestuursleden.

Kantoorartikelen, telefoonkosten, portokosten en overige kosten 
vrijwilligers
Vergoeding vindt in principe plaats op basis van de werkelijke kosten zoals 
vastgelegd in de vrijwilligersovereenkomst.

Kantoorkosten algemeen
Hieronder zijn opgenomen de aanschaf van kantoorartikelen voornamelijk 
printerinkt (1.224) en enveloppen en briefpapier (947). In 2014 waren de 
kosten hiervan resp. 1.200 en 528.

Telefoon- en portokosten algemeen
Betreft voor telefoon de te betalen vaste vergoedingen voor 
abonnementen, algemene portokosten e.a. 
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Overige kosten algemeen
Hieronder zijn opgenomen de premies voor de verzekeringen waaronder 
de ongevallenverzekering voor vrijwilligers en de inboedelverzekering. De 
premie bedroeg in totaal 1.585. Voorts de kosten van de bestuurlijke 
Heidag in conferentiecentrum De Glind.

Overheadkosten
De overige automatiseringskosten bestaan grotendeels uit de kosten van 
onderhoudscontracten en kosten van het verhelpen van storingen. In 2014
was er de noodzaak om Windows XP te vervangen door Windows 7 in 
verband met het beëindigen van updates. De kosten hiervan bedroegen  
2.016. 

Huisvestingskosten
De huur bedroeg in 2015 in totaal 12.919 (2014: 16.554). Onder het hoofd 
overige huisvestingskosten zijn o.a. de schoonmaakkosten opgenomen en 
de WOZ belasting.
Sinds september 2010 gebruikt de Depressie Vereniging één werkplek en 
vergoedt hiervoor 254 per maand (=1/4 deel van de huur, incl. 
servicekosten). Met ingang van december 2012 is eveneens een werkplek 
in gebruik bij de Stichting Labyrint ~ in Perspectief, die eenzelfde 
vergoeding van 254 per maand betaalt.
Eind april vond de verhuizing plaats van Kaap Hoorndreef 56C naar idem 
28A. De basishuur ligt op de nieuwe locatie ruim 25% lager dan de oude. 
Deze huurverlaging is doorgegeven aan onze onderhuurders.
De verhuiskosten, waaronder de aanleg van een netwerk en een 
vergoeding ad totaal 3.000 aan de onderhuurders, werd betaald uit de 
ontvangen verhuiskostenvergoeding van 9.000. Per saldo was er een 
tekort van slechts 24 dat opgenomen is onder de overige 
huisvestingskosten.

Personeelskosten
Het brutosalaris van de bureaumedewerkster bedroeg 27.607 (2014:  
26.650). Voor de in 2012 ontslagen medewerkers was destijds een 
voorziening gevormd voor de aanvulling op de UWV uitkering. Medio 2014 
vond ook de 2e medewerker een baan en kon het restant van de 
voorziening vrijvallen (3.740, inclusief  afgedragen maar niet 
verschuldigde werkgeverspremies). 
De pensioenlasten 2015 zijn inclusief een bedrag van 957 inhaalpremie 
voorgaande jaren. De overige personeelskosten omvatten voornamelijk de 
reiskostenvergoeding woon-werk en de premie voor de verzuimverzekering.

BIJLAGE 1 Exploitatie Exploitatie

jaar 2015 jaar 2014

PR EN VOORLICHTING

Plusminus

Kosten redactie                13.017              11.767
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Druk en verzendkosten Plus Minus                26.990              27.546

Totaal Plus Minus                40.007              39.313

Informatieverstrekking

Kosten informatieverstrekking                 3.127                1.039

Overige PR activiteiten                        -                    1.578

Totaal kosten 
Informatieverstrekking

                3.127                2.617

Communicatie via internet

Kosten Providers en registratie                    660                   824

Onkosten vrijwilligers website                      -                       48

Digitale nieuwsbrief                    237                   197

Totaal communicatie via internet                    897                1.069

Provinciale activiteiten

Accomodaties                      -                     160

Onkosten sprekers en vrijwilligers                 2.745                4.149

Algemene kosten provinciale 
activiteiten

                   317                1.045

Training RCP                    559                      -

Totaal Provinciale activiteiten                 3.621                5.354

TOTAAL PR EN VOORLICHTING             47.652            48.353

BIJLAGE 2 Exploitatie Exploitatie 

jaar 2015 jaar 2014

BELANGENBEHARTIGING

Participatie Gamian/congres

Reis. verblijfkosten en contributie                   606                   765

Totaal participatie Gamian/congres                   606                   765

Deelname Landelijk Platform GGZ

Contributie                   750                   750

Totaal deelname Landelijk Platform                   750                   750

24



GGZ

TOTAAL BELANGENBEHARTIGING             1.356              1.515

BIJLAGE 3 Exploitatie Exploitatie 

jaar 2015 jaar 2014

LOTGENOTENCONTACT

Huiskamerbijeenkomsten

Trainingen                      -                        -

Lotgenotencontactlijn

Kosten 0900 service nummer                 7.014                5.352

Onkosten vrijwilligers                 2.100                3.172

Trainingen vrijwilligers                    938                   923

Totaal lotgenotencontactlijn               10.052                9.447

landelijke bijeenkomsten

Accommodatie en overige kosten 

landelijke bijeenkomsten                 4.690                2.564

Onkst. sprekers en gespreksleiders                   2.289                  3.677

Totaal landelijke bijeenkomsten                 6.979                6.241

TOTAAL              17.031            15.688

BIJLAGE 4 Exploitatie Exploitatie

jaar 2015 jaar 2014

OVERIGE KOSTEN 

Kosten vrijwilligers

Kadobonnen en overige geschenken  € 7.368  € 7.688 

Reiskosten vrijwilligers  € 6.973  € 8.860 

Kantoorartikelen vrijwilligers  € 148  € 85 

Telefoonkosten vrijwilligers  € 315  € 517 

Portikosten vrijwilligers  € 8  € 14 
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Totaal kosten vrijwilligers  € 14.812  € 17.164 

Kantoorkosten algemeen  € 2.265  € 2.484 

Telefoonkosten algemeen  € 842  € 672 

Portikosten algemeen  € 6.594  € 7.411 

Bankkosten  € 348  € 424 

koffie, lunches etc  € 563  € 636 

Overige kosten algemeen  € 2.335  € 2.263 

Totaal kantoorkosten  € 12.947  € 13.890 

Totaal vrijwilligers + kantoorkosten  € 27.759  € 31.054 

Overheadkosten

afschrijving automatisering  € -  € 580 

overige automatiseringskosten  € 4.933  € 6.427 

totaal automatiseringskosten  € 4.933  € 7.007 

Huisvestingskosten, huur  € 12.919  € 16.554 

overige huisvestingskosten  € 1.499  € 1.378 

Vergoeding St. Labyrint ~ in Perspectief  € 3.249-  € 4.200-

Vergoeding Depressie Vereniging  € 3.249-  € 4.200-

totaal huisvestingskosten  € 7.920  € 9.532 

Totaal overheadkosten  € 12.853  € 16.539 

Personeelkosten

Brutosalarissen  € 27.607  € 27.587,0 

Werkgeverslasten bedrijfsvereniging  € 5.077  € 4.885,0 

Pensioenlasten  € 5.818  € 4.659,0 

Reiskosten  € 758  € 706 

Overige kosten  € 1.739  € 3.775-

Uitkering bij ziek -   -   

Totaal personeelskosten  € 40.999  € 34.062 

TOTAAL OVERIGE KOSTEN  € 81.611  € 81.655 
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BIJLAGE 5 Exploitatie Exploitatie

jaar 2015 jaar 2014

Projecten (zie ook de toelichting in
de balans)

Project Zelfmanagement & Dialoog

Bestedingen            47.961             2.143 

Dekking uit subsidie            47.961-             2.143-

per saldo                   -                    -   

Project Ervaringskennis

Bestedingen              6.609           21.260 

Dekking uit subsidie                6.609-             21.260-

per saldo                   -                    -   

Project Richtlijn Vroege Psychose

Bestedingen (incl uren vrijwilliger; zie 
1)

             4.603                305 

dekking uit subsidie              4.603-                305-

per saldo                   -                    -   

(1) waarvan bate doorbelaste uren              4.250 

Project Veerkracht

bestedingen                 652             3.150 

dekking uit subsidie                   450-               3.150-

per saldo overbesteding                 202                  -   

PER SALDO BATE UIT PROJECTEN              4.048                -   
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Algemene Gegevens

Rechtspersoon
RSIN 809474347
Rechtsvorm Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Statutaire naam Vereniging voor Manisch Depressieven en 

Betrokkenen
Statutaire zetel Utrecht
Datum akte van 
oprichting 03-06-1999
Datum akte laatste
statutenwijziging 30-01-2012
Activiteiten SBI-code: 88999- Overig maatschappelijk advies, 

gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen 
op het gebied van welzijn

Vestiging
Vestigingsnummer 000022063978
Naam Vereniging voor Manisch Depressieven en 

Betrokkenen
Bezoekadres Kaap Hoorndreef 28A, 3563 AT Utrecht
Telefoonnummer 0302803030
Faxnummer 0303802880
Internetadres www.vmdb.nl
E-mailadres bureau@vmdb.nl
Datum vestiging 03-06-1999 (datum registratie: 21-02-2011)
Activiteiten SBI-code: 88999- Overig maatschappelijk advies, 

gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen 
op het gebied van welzijn

Bankrekening IBAN NL86INGB0000227198 t.n.v. VMDB te 
Utrecht

Lijst met gebruikte afkortingen

BS Bipolaire Stoornis
FPG Fonds Psychische Gezondheid.
GAMIAN Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks
GGZ Geestelijke GezondheidsZorg
KenBis Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen
LGL Lotgenotenlijn
LPGGz Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg
MD Manisch Depressief
MDS Manisch Depressieve Stoornis
PEC Psycho Educatie Cursus
PGO Fonds voor Patiënten-, Gehandicaptenorganisaties en Ouderenbonden
VMDB Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen
WRAP Welness Recovery Action Plan

****
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Stilstaan

op het kruispunt van mijn leven.
Wachten in het hier en nu.

Onzekerheid, loslaten.
Vertrouwen, hoop, overgave.

De orkaan van mijn leven.
Alle drukte en geluid zijn uitgedoofd.

Niet langer meegenomen
in de waan van de dag.

Stilstaan, dichtbij mezelf.
Mijn hart voelen kloppen.

Horen hoe de angst voor de stilte
me op kousenvoeten zachtjes verlaat.

Ruimte ervaren, nieuwe kansen,
een nieuwe horizon.

Lief zijn voor mezelf.
Geloof in mezelf en weten

deze weg ga ik samen, niet alleen.

Op weg naar mezelf.
Naar een nieuwe horizon.
Voelen dat ik thuiskom.

Truuske
14-1-2010

29


	p.18 Financiële overzichten

