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Verslag van de activiteiten
1. Bestuurszaken
In dit uitzonderlijke jaar 2020 is het bestuur slechts drie keer in vergadering bijeengekomen. Vanwege de
lockdown, als gevolg van de Covid-19 crisis, kon in het vierde kwartaal onze bestuursvergadering geen
doorgang vinden en waren er ook nauwelijks projectaanvragen.
Er is verder gewerkt aan versterking van de relatie van Koningsheide met de Stichting Vrienden van
Oldenkotte. De doelstelling is om door samen te werken op het gebied van projectfinanciering meer impact te
realiseren voor onze doelgroep.
Op 1 oktober 2020 stond een door Koningsheide gesponsorde conferentie, getiteld : "Familie- en
naastenbeleid in de forensische psychiatrie" gepland, onder voorzitterschap van prof. Ko Hummelen. Alles
was geheel conform de geldende corona voorschriften georganiseerd. Maar helaas zagen wij ons
genoodzaakt de conferentie op het allerlaatste moment af te gelasten vanwege aanscherping van de
beperkende corona maatregelen. Graag willen wij prof. Hummelen en de geplande sprekers danken voor al
het werk dat zij in de voorbereiding hebben gestoken en wij hopen dat het toch nog mogelijk zal zijn de
conferentie op een later tijdstip doorgang te laten vinden.
Gelukkig kon de tweejaarlijkse uitreiking van de Koningsheideprijs wel doorgaan. De uitreiking vond 26
november te Lunteren plaats, bij gelegenheid van het symposium "Rumoer rond de forensische psychiatrie".
Een externe jury, bestaande uit prof. Theo Dorelijers, voorzitter, en de leden dr. Lisette 't Hart, prof. Hjalmar
van Marle, dr. Suzanna Roza en prof. Robert-Jan Verkes, had uit een reeks van publicaties drie kandidaten
geselecteerd. Het bestuur van Koningsheide heeft twee proefschriftprijzen toegekend aan dr. Peter van Loof
en dr. Jesse Meijers voor onderzoek in gevangenis- en tbs-setting en een artikelprijs aan Koen van Lith voor
een hersen-scan onderzoek naar de effectiviteit van nieuwe medicatiekeuze voor jongeren met een ernstige
gedragsstoornis.

-6-

Samenstellingsverklaring
afgegeven d.d. 14-07-2021

Stichting Koningsheide
Arnhem

2. Projecten
Wij hebben in totaal 14 projectaanvragen ontvangen (vgl. 24 in 2019), waarvan na een eerste selectie 11 in
behandeling zijn genomen (vgl. 21 in 2019). Daarvan zijn er uiteindelijk 5 goedgekeurd (vgl. 12 in 2019).
Wij hebben het initiatief van prof. Braakman om een Kenniscentrum Culturele Forensische Psychiatrie op te
zetten van harte ondersteund. Koningsheide was bereid als medeoprichter op te treden en in de beginperiode
geld hiervoor vrij te maken. Helaas hebben wij in het voorjaar van 2021 vernomen dat er binnen de betrokken
organisaties onvoldoende draagvlak gecreëerd kon worden om een structurele financieringsstroom voor dit
centrum te garanderen.
3. Financiën
De financiële positie is gezond en er zijn geen andere verplichtingen naast de toegekende subsidies. De
stichting werft geen fondsen. Toekenningen worden betaald uit het beleggingsresultaat. In principe mag
worden ingeteerd als de aanvragen daartoe aanleiding geven. Het Stichtingsvermogen is in het afgelopen
jaar afgenomen met € 43.355,00 naar € 3.230,114,00.
4. Beleggingen
Het beleggingsresultaat van 1,13% over het afgelopen jaar is lager dan voorgaande jaren, deels vanwege de
Corona-crisis en deels vanwege het beleggingsbeleid dat (al vele jaren) gericht is op waardebeleggen. De
stichting belegt op basis van een neutraal risicoprofiel voor het overgrote deel op basis van (Index) Trackers.
Tweemaal per jaar vindt overleg plaats met de Van Lanschot Bank, waar het vermogen is ondergebracht en
die de stichting adviseert.
5.Slot
Graag willen wij ook dit jaar Maaike Nijland heel veel dank zeggen voor haar voortreffelijke secretariële
ondersteuning van het bestuur. Mede dankzij Maaike's activiteiten zijn onze psychiater-bestuursleden in staat
geweest de projecten te beoordelen en daarmee voor een degelijke onderbouwing van onze
projectfinanciering te zorgen.
Namens het bestuur van de stichting Koningsheide
G.H. Jalink
Voorzitter

Arnhem, 14 juli 2021
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