Jaarverslag 2019 van de Stichting Psychoanalytische Fondsen
In 2019 is 23x subsidie of garantie gegeven. De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd
gebleven. Er zijn vijf bestuursvergaderingen geweest. Daarnaast hebben vier bestuursleden,
Henk Jan Dalewijk, Kees Lambregtse, Karin Maessen en Klaas van Tuinen twee maal een
overleg gehad over het ontwikkelen van een actiever beleid ten aanzien van de doelstelling
van de SPF, zoals fondsenwerving en het vergroten van het draagvlak voor outreaching
activiteiten. De gesprekken werden voortgezet in 2020. Tevens werd het onderhoudsplan van
het pand aan het Olympiaplein verder uitgewerkt en werden er verschillende offertes
aangevraagd. Aangezien zowel het beheer, het onderhoud als de verhuur veel werk met zich
meebrengt is er gesproken over de mogelijkheid een aparte functie hiervoor te creëren en toe
te kennen, waarbij gedacht werd aan Jopie Binnekade.
Zoals gebruikelijk is een medewerker van de beleggingsafdeling van de ING langs geweest
om ons voor te lichten over onze financiën en om het risicoprofiel van de beleggingen te
kiezen. Er zijn discussies geweest over de voors en tegens van het defensieve beleidsplan dat
al jaren werd gehandhaafd en die van een minder defensief beleidsplan. In 2020 zou dit tot
een keuze leiden.
In februari heeft het bestuur een uitje georganiseerd om elkaar ook in een andere setting beter
te leren kennen. Het werd een inspirerende boetseerworkshop onder de bezielende leiding van
Marijn Kolsté dat werd afgesloten met een gezellig diner, in het landgoed Wickenburgh in 't
Goy. Omdat drie van de bestuursleden ook in het vorige bestuur zaten hebben we de
voormalige bestuursleden uitgenodigd aan het uitje mee te doen. Minke de Jong en Chris
Folkers hebben er enthousiast aan deelgenomen. Het gezamenlijke resultaat van de workshop
staat in de bestuurskamer van het Olympiaplein.
In mei is Pieter Niers, een afgevaardigde van de Stichting Fondsen van het voormalige NPG
(Nederlands Psychoanalytisch Genootschap), op bezoek geweest om voor te stellen dit fonds,
genaamd het Westerman Holstein Fonds, onder te brengen bij de SPF onder voorwaarde dat
de gelden uitsluitend bestemd zouden zijn voor de kandidaten. Tot ieders genoegen heeft in
juni de overdracht plaatsgevonden.
De SPF is zeer verheugd dat per september de instelling van de leerstoel van Frans
Schalkwijk bij de U.v.A (Forensische Othopedagogie) heeft plaatsgevonden. Hartelijke
felicitaties aan Frans Schalkwijk en met dank aan Chris Folkers, die als oud-secretaris van de
SPF, veel werk heeft verricht.
In oktober zijn beiden langs geweest om toelichting te geven over leerstoel, de gang van
zaken en de kosten voor de oratie.
Bestuur
Samenstelling vanaf juni 2018:
De heer H.J. Dalewijk, voorzitter
Mevrouw K. Maessen, secretaris
De heer K. Lambregtse, penningmeester
Mevrouw A. de Wit lid qq namens het NPaV-bestuur
De heer K. van Tuinen, lid
Mevrouw J. Binnekade, 2e penningmeester
Het bestuur kreeg ondersteuning van mevrouw A.R.M. Binken. Mevrouw J.E.B. Binnekade
voert de financiële administratie.

Werkzaamheden (subsidies of garantstellingen)
. controleanalyses van cursisten van de psychoanalyse opleiding
. wetenschappelijke onderzoeksprojecten
. psychoanalytisch woordenboek
. studiedagen/congressen
- evenementen (verjaardag Freud)
- collegereeksen
. uitgave boeken
- boekpresentaties
- boekvertalingen (bij hoge uitzondering)
. Archief NVPA
. Tijdschrift voor Psychoanalyse en haar toepassingen.
- website psychoanalytische centra
. bijzondere leerstoel
. Freudpenning
. OE training for trainers (volwassenen AAPP en kinderen EPI CAP)
. het beheer en onderhoud van het pand Olympiaplein 2-4 t.b.v. de psychoanalyse en de
psychoanalytische psychotherapie en het bieden van een gereduceerd huurtarief voor de
opleiding van de NPaV en de NVPP.
Overige werkzaamheden (leningen)
Stichting Opleiding Olympiaplein Amsterdam

