Jaarverslag 2021 van de Stichting Psychoanalytische Fondsen
Het jaar 2021 stond evenals in 2020 grotendeels in het teken van de coronapandemie. Dit
betekende dat het bestuur via Zoom vergaderde wat een werkzaam alternatief was. Het
bestuur heeft in totaal 5 x vergaderd. In 2021 is 15 x subsidie of garantie gegeven. Er is in
2021 subsidie gegeven onder andere aan :
-

Controleanalyses van kandidaten
Subsidiering van de leerstoel van Frans Schalkwijk.
Activiteiten van Breukvlakken
Uitgeverij Pardesi voor vertaling geschriften Melanie Klein naar het nederlands.
Uitgeverij Sjiibolet voor uitgave boek gedachtegoed Melanie Klein
Boekpresentatie Thijs de Wolf
Freudpenning aan Nelleke Nicolai

De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven. Aangezien secretaris Karin
Maessen per 2022 het bestuur verlaat moest er een nieuwe secretaris gezocht worden. Het
bestuur is erg verheugd dat Jitske Koetsier deze functie wil vervullen. Zij heeft in de laatste
vergadering van het jaar kennisgemaakt.
Door de coronabeperkingen heeft het afscheidsetentje van voormalig afgevaardigde en
voorzitter van de NPaV Annemarie de Wit nog niet plaatsgevonden.
Hopelijk zal het in 2022 weer mogelijk zijn om een keer "live" bijeen te kunnen komen.
De commissie fondsenwerving onder leiding van Kees Lambregtse en met twee NPaV
collega's Yteke Hettinga en Thom van Lierop heeft door te volle agenda's en de corona
beperkingen nog niet bijeen kunnen komen. Evenmin is er een kennismakingsafspraak
geweest met het bestuur van de NVPP. Zowel het bestuur van de SPF als van de NVPP geven
de voorkeur aan live samenkomen. Er zal daarbij gekeken worden naar een mogelijke
deelnemer van de NVPP aan deze commissie.
Klaas van Tuinen en Jopie Binnekade hebben een uitvoerende taken functie voor Jopie
Binnekade gecreëerd en vormgegeven. Zij is met ingang van 2021 geen lid meer van het
bestuur. Zij heeft de portefeuille "huisvesting en onderhoud van het pand Olympiaplein"
gekregen en met verve ingevuld. Deze portefeuille houdt in: contact met verhuurders,aanschaf
van goederen, financieel beheer en financiële administratie van de SPF. Verschillende offertes
zijn aangevraagd. In de loop van 2021 is er nieuwe vloerbedekking gelegd en zijn er buiten
schilderwerkzaamheden geweest. In de cursusruimtes zijn beamers en schermen geplaatst.
Tevens is er een brandmeldings- en ontruimingsinstallatie offerte goedgekeurd en zal er in
2022 een nieuwe worden geplaatst.
Het risicoprofiel van de beleggingen is gehandhaafd: het betreft een "neutraal" beleidsplan.
Dit is ondanks de coronapandemie voldoende passend gebleken.
Frans Schalkwijk en Chris Folkers zijn tweemaal bij de vergadering geweest, in het begin en
het eind van het jaar. In een plezierig en optimistische sfeer kon Frans Schalkwijk verslag
doen van de vorderingen van de werkzaamheden binnen zijn leerstoel. Het bestuur kon
meegenieten van het zinvolle werk dat hij heeft kunnen verrichten en van plan is te gaan doen.
Tot groot genoegen van het bestuur maar vooral van Frans Schalkwijk heeft de heer Michel
van Weers van de Stichting ter Bevordering van Wetenschappelijk Onderzoek een

subsidie aan een nieuw wetenschappelijk onderzoek van Frans Schalkwijk toegekend. Het
bestuur heeft de taak de subsidie te beheren en indien het onderzoek solide in de steigers staat,
tijdens de voortgang van het onderzoek het subsisiebedrag uit te keren. Het betreft een
subsidiebedrag van € 85.250,=.
Bestuur
Samenstelling bestuur in 2021:
De heer H.J. Dalewijk, voorzitter
Mevrouw K. Maessen, secretaris
De heer K. Lambregtse, penningmeester
Mevrouw H. van Ramshorst, lid qq namens het NPaV-bestuur
De heer K. van Tuinen, lid
Het bestuur kreeg ondersteuning van mevrouw Binken en mevrouw Binnekade
Langlopende 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
. Archief NVPA
. Tijdschrift voor Psychoanalyse
- website psychoanalytische centra
. bijzondere leerstoel Frans Schalkwijk
. 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
Winnicott House Den Haag (opleidingsplaats, PAC West)

