Kort jaaroverzicht 2010
Stichting Borderline
Stichting Borderline is een landelijk erkende
cliëntenbelangenorganisatie die de belangen behartigt van
mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis

Kantoor











Lotgenotentelefoon
E-mail beantwoorden
Brieven beantwoorden
Organisatie van landelijke
activiteiten
Administratieve en
huishoudelijke taken
Werven en inwerken van
nieuwe vrijwilligers
Belangenbehartiging
voorlichting geven
Advies geven
Informatie versturen

Belangenbehartiging
Organisatie landelijke publieksdag in
samenwerking met triade Borderline.
Stichting Borderline is ruim
vertegenwoordigd in triade-borderline.

Lotgenotencontact
Via de telefoon .
Ervaringsdeskundigen hebben de
telefoon bemand. Veel mensen hebben
baat gehad bij het luisterend oor van
de (opgeleide) vrijwilligers.



Fi l m
Er is een film over Borderline
uitgebracht. De titel is:
“Borderline_ken je me een
beetje?”.De film volgt vier
vrouwen met de diagnose
Borderline tijdens een
theaterworkshop in
Amsterdam over
beeldvorming. In een
meeslepende en integere
documentaire laten 4 vrouwen
het achterste van hun tong
zien. Wat is Borderline? Wat
doet het met je? Waarom
sleept het je zo mee? En hoe is
dat voor je naaste? Zij schetsen
een eerlijk en indringend beeld
over hun ervaringen en hoe de
buitenwereld hierop reageert.

Lotgenotencontact
Het forum is een belangrijk onderdeel
voor lotgenotencontact. 1200 accounts
zijn inmiddels actief. Er is onderling
veel steun aan elkaar. Er worden
ervaringen uitgewisseld en tips
gegeven aan elkaar. Begrip en
erkenning dragen bij aan het welzijn
van mensen met Borderline..

Lotgenotencontact






Landelijke dag 2010
Nieuwsbrief
Lotgenotentelefoon
Forum

Voorlichting/pers
Stichting Borderline vindt
voorlichting van belang.

Om de negatieve
beeldvorming van
Borderline te
veranderen.

Om mensen met
Borderline en
omstanders
handvatten aan te
reiken.
2010 is hard gewerkt om een
juist beeld neer te zetten van
Borderline. Stichting
Borderline is betrokken bij
Voorlichtingsactiviteiten.
Gastlessen
Interviews voor tijdschriften,
kranten en televisie

Coördinator
Naast alle vrijwilligers is er 1
betaalde kracht in dienst van
de stichting: de coördinator.
Zij is de spil van onze
stichting.
Dit jaar is er tweemaal een
vacature geplaatst voor deze
functie. Eenmaal is er een
korte aanstelling geweest. Na
6 maanden was de stichting
genoodzaakt om een nieuwe
vacature te plaatsen.

Nieuwsbrief

Bestuur

Elk kwartaal is er een
nieuwsbrief uitgebracht met
actualiteiten op het gebied van
behandeling en wetenschap
rondom Borderline.
Er staan data in voor
bijeenkomsten, voorlichtingen
en lotgenotengroepen. In elke
nieuwsbrief zijn er
ervaringsverhalen en wordt er
aandacht besteed aan diverse
thema‟s.

Samenwerking

Website
De website van de stichting wordt up to date
gehouden door de vrijwilligers. Actualiteiten
en nieuws worden op de website van onze
stichting geplaatst. Er is dit jaar veel aandacht
besteed aan de website. Nieuw zijn de
mogelijkheden om te chatten met een
hulpverlener. Ook is dit jaar gestart met
digitaal bestellingen te kunnen plaatsen.
brochures. Vele mensen weten inmiddels
onze website te vinden. Het bestuur is
voornemens om in 2011 het aantal bezoekers
te registreren.

Financiën/fondsen
We hebben een
instellingssubsidie ontvangen
van PGO € 21.768
Een ontwikkelingssubsidie is
ontvangen van € 30.000 voor het
verder professionaliseren
van onze organisatie.
Voor het onderzoek voor juiste
behandeling van mensen met
Borderline is een subsidie
ontvangen van €33900.
Dankzij onze donateurs hebben
wij € 4500 euro ontvangen.

Hans: waarnemend voorzitter penningmeester
Laurien: secretaris
Yoram: algemeen bestuurslid, portefeuille forum op de
website
Paul: algemeen bestuurslid, portefeuille
belangenbehartiging
Serge: algemeen bestuurslid, portefeuille
beleid/professionalisering

o
Lezen




Belangenbehartiging

Onderzoek naar de juiste
behandeling voor mensen met
Borderline:
Vindt behandeling van GGZ
instellingen conform de richtlijn
persoonlijkheidsstoornissen plaats?

Belangenbehartiging



Landelijk platform GGZ.
Onze donateurs zijn verzekerd van
een stem in een landelijk orgaan.
De stichting neemt deel aan het
GGZ landelijk platform.
De stichting peilt in 2010 via het
forum en de nieuwsbrief de
mening/behoeften achterban.
.



Dankwoord
Het bestuur van Stichting Borderline wil alle medewerkers, donateurs, subsidiegevers en samenwerkingspartners van
harte bedanken voor hun inzet en/of geschonken vertrouwen in ons. Stichting Borderline zal in het jaar 2011 nog meer
de stem van onze achterban vertegenwoordigen Wij hopen dat er nog meer donateurs komen om zodoende nog meer te
kunnen betekenen voor alle mensen met Borderline.






De informatiebrochure
„Alles of niets‟.
De brochure van Stichting
Borderline.
Boek 'de multidisciplinaire
richtlijn
Persoonlijkheidsstoornissen'
Diverse boeken over
Borderline.
De nieuwsbrief van
Stichting Borderline.
De folder over Borderline
van de NVVP.
De folder over Borderline
van het Trimbosintituut.
Folders voor omstanders
van mensen met Borderline.
Diverse brochures over
behandelmogelijkheden

