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1. Inleiding
Caleidoscoop is een patiëntenvereniging voor en door mensen met een dissociatieve
stoornis en directbetrokkenen. Dissociatie is een toestand waarin gedachten, emoties,
waarnemingen en/ of herinneringen buiten het bewustzijn worden geplaatst, tijdelijk
niet oproepbaar zijn of minder samenhang vertonen. Het kan worden beschouwd als
een overlevingsmechanisme wanneer de hersenen extreme stress signaleren. Wanneer
dissociatie langdurig of permanent optreedt, is er meestal sprake van een dissociatieve
stoornis.
De vereniging heeft ca. 160 leden en is landelijk actief.
Het bestuur van de vereniging bestaat uit: Stefanie Terpstra (voorzitter) en Peter
Verharen (penningmeester, secretaris) en worden door Debby, Shanna en Dionne
hierbij ondersteund.
Werkzaamheden t.b.v. de vereniging worden uitsluitend uitgevoerd door vrijwilligers.
De vereniging is erkend als een Patiënten en Gehandicapten Organisatie (PGO) en
ontvangt jaarlijks een subsidie van Fonds PGO ter financiering van activiteiten op het
gebied van het lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging.
De vereniging heeft de ANBI status. RSIN: 805117908
2. Missie
Caleidoscoop behartigt de belangen van alle patiënten met een dissociatieve stoornis
in Nederland.
De vereniging wil een luisterend oor bieden aan patiënten en hun familie en zet zich
er voor in dat patiënten toegang krijgen tot een goede ehandeling.
3. Doelstellingen
Lotgenotencontact
De doelstelling van lotgenotencontact is patiënten met een dissociatieve stoornis en
hun familie met elkaar in contact te brengen, ervaringen te delen en van elkaar te
leren. lotgenotencontact kan de deelnemers de mogelijkheid bieden om erkenning en
herkenning te vinden, en helpen bij herstel van gevoel van veiligheid, aanvaarding,
affectie en zelfrespect. We zijn voor elkaar een ruggesteun, zodat we ons minder
alleen voelen en minder abnormaal. Elkaar helpen, zelf weer greep op het eigen leven
te krijgen, wat zelfbeeld en het zelfrespect ten goede komt: Empowerment.

De vereniging bereikt dit door het organiseren van landelijke en regionale
lotgenotencontact dagen, het onderhouden van een forum en de Caleidofoon.
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Informatievoorziening
De doelstelling van informatievoorziening is informatie te verzamelen en aan
patiënten door te geven en daardoor patiënten in de gelegenheid te stellen om
weloverwogen keuzes te maken inzake behandelingen en vergoedingen daarvan.
De vereniging deelt daarom kennis over patiënten met een dissociatieve stoornis via
de website, de Caleidokrant, folders en het geven van voorlichting op locatie.

Belangenbehartiging
De vereniging heeft als doelstelling het collectief behartigen van de belangen van
patiënten met een dissociatieve stoornis om daarmee verbetering van de kwaliteit van
leven van de patiënten te bereiken.
De vereniging bereikt dit door
- onderzoek naar dissociatieve stoornissen aan te moedigen
- samen te werken met specialistische behandelcentra en hulpverlenende instanties
- deel te nemen aan medisch wetenschappelijke congressen
- lid te zijn van het LPGGZ
4. Financieel
Het bestuur en de medewerkers werken allen vrijwillig voor de vereniging en kunnen
de gemaakte onkosten vergoed krijgen.
Het financieel beheer ligt bij de penningmeester en de voorzitter. Tijdens twee
wekelijkse bestuursvergaderingen worden besluiten genomen inzake de grotere
uitgaves.
De vereniging ontvangt instellingssubsidie van het ministerie van VWS - unit FondsPGO die besteed wordt aan de kernactiviteiten van de vereniging: het
lotgenotencontact, de informatievoorziening en de belangenbehartiging.
De leden betalen op jaarbasis € 25,-- contributie en incidenteel krijgt Caleidoscoop
giften. Hiermee worden de instandhoudingskosten, zoals bestuurskosten en
administratiekosten, gedekt.

Instandhoudingskosten: denk hierbij aan bestuurskosten en kosten voor de financiëleadministratie. Deze worden uit eigen middelen bekostigd, voornamelijk contributieinkomsten.
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