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1. Stichting Dementietafel Groningen (SDTG) 
 
 
Op 9 april 2018 is Stichting Dementietafel Groningen (SDTG) opgericht. SDTG is de rechtspersoon van het 
Groninger Dementietafelcomité, een samenwerkingsverband van onderstaande organisaties: 

 
 
De stichting heeft als doel het bevorderen en faciliteren van kennisdeling en ervaringsuitwisseling over 
veroudering en dementie bij mensen met een verstandelijke beperking, in de ruimste zin van het woord. De 
stichting tracht haar doel te bereiken door het periodiek organiseren van laagdrempelige informatie- en 
ervaringsbijeenkomsten over veroudering en dementie bij mensen met een verstandelijke beperking, 
zogenaamde ‘Dementietafels’, voor een breed publiek (familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en 
zorgmedewerkers), alsook door verspreiding van informatie en ervaringen via andere kanalen. 
 
Dementietafels zijn laagdrempelige bijeenkomsten, een soort Alzheimercafés, over dementie bij mensen met 
een verstandelijke beperking, en downsyndroom in het bijzonder. Per jaar organiseert SDTG twee 
Dementietafels in Groningen (voor- en najaar). 
 
1.1. Bestuursleden 
Dhr. prof. dr. Peter De Deyn (voorzitter), dhr. dr. Alain Dekker (penningmeester), mw. Sharina Grefelman 
(secretaris) 
 
1.2. Organiserend comité 
Staand (v.l.n.r.):   
Peter De Deyn, Tineke van Lingen,  
Petra Steenbergen, Marie-José van 
Dreumel en Sabrina van Weering-
Scholten 
 
Gehurkt (v.l.n.r.):  
Sharina Grefelman, Alain Dekker 
 
Liggend:   
Saskia Niewold  
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2. SDTG in 2020 
 
 
Na een aantal zeer succesvolle jaren met volle zalen in het Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk, kwam 
de geoliede SDTG-machine in 2020 tot stilstand door de uitbraak van het coronavirus in Nederland. De twee 
geplande bijeenkomsten werden derhalve afgelast. Het organiserend comité heeft na rijp beraad besloten 
om de avonden niet digitaal te houden aangezien de Dementietafel juist dé plek is om bij mekaar te komen, 
kennis op te doen en ervaringen te delen in een laagdrempelige setting en onder het genot van een drankje. 
Interactie is daarbij van groot belang. De beoogde sfeer en setting konden naar de mening van het comité 
(nog) niet digitaal gecreëerd worden. Daarnaast woog mee dat veel (werkgerelateerde) bijeenkomsten 
digitaal gehouden werden en mensen in deze coronaperiode daardoor al veel uren achter het scherm 
doorbrengen. Om hen ’s avonds dan alsnog weer meerdere uren aan het scherm te kluisteren, vond het 
comité geen wenselijke optie. Helaas duurde de coronasituatie langer dan oorspronkelijk werd gedacht en 
gehoopt. Het comité weegt in 2021 de opties dan ook weer opnieuw af. 
 
Met veel dank en waardering heeft SDTG in 2020 een gift van ruim 715 euro in ontvangst mogen nemen van 
Esperia, de studievereniging van de opleiding Europese Talen en Culturen van de Rijksuniversiteit Groningen. 
De goededoelencommissie van Esperia heeft SDTG uitgekozen als goed doel waarvoor zij geld hebben 
ingezameld. Commissieleden van Esperia hebben vanaf begin 2020 geld opgehaald middels verschillende 
activiteiten, zoals een kledingverkoop, collectie, bingoavond en pubcollege. Net als in heel Nederland heeft 
de coronacrisis de activiteiten van de commissie bemoeilijkt. Desalniettemin hebben zij het prachtige bedrag 
van ruim 715 euro weten op te halen, het hoogste bedrag dat de goededoelencommissie ooit binnenhaalde. 
Het bestuur van SDTG is bijzonder verheugd met deze geweldige inzamelingsactie en wil Esperia van harte 
bedanken voor hun inzet. Het enthousiasme en de persoonlijke betrokkenheid van de studenten wordt 
enorm gewaardeerd. Dankzij de gift van Esperia kunnen de initiatieven van SDTG geborgd blijven in de 
toekomst.  
 

 
 

Esperia-commissieleden Britt Pruis, Roelieke Nijland, Theda Ostermann en Tessa Kingma 
overhandigen de cheque aan SDTG-leden Alain Dekker en Saskia Niewold 
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3. Afgelaste Dementietafels in 2020 
 
 
Zoals in het jaarverslag van 2019 is beschreven, zijn de organisatoren van de Dementietafel Drenthe toe 
getreden tot het organiserend comité van de Dementietafel Groningen. Na een geslaagde pilot in 2019 was 
het plan om de Groningse avond ook in 2020 steeds enkele weken later in reprise te laten gaan in Drenthe. 
Hoewel er qua inhoudelijke organisatie wordt samengewerkt, blijft de praktische organisatie en financiering 
gesplitst voor beide provincies. SDTG draagt zorg voor de twee Groningse Dementietafels per jaar, zowel 
organisatorisch als financieel. SDTG is niet verantwoordelijk voor de financiering van de reprises in Drenthe. 
Het financieel jaarverslag (sectie 4) gaat dan ook alleen over de Groningse situatie.  
 
3.1. Dementietafel voorjaar 2020 
Op 31 maart (Van der Valk Groningen-Hoogkerk) en 11 mei (reprise, Van der Valk Spier-Dwingeloo) stonden 
Dementietafels met het thema ‘Slaap & dementie’ gepland. Naast de vaste ingrediënten, zoals de Grote 
Dementietafel Quiz, zou onder andere Annelies Smits, somnoloog bij Sein en AVG-arts bij De Zijlen een 
voordracht houden over dit onderwerp. Wegens de lockdown zijn beide avonden afgelast. 
 
3.2. Dementietafel najaar 2020 
Op 6 oktober 2020 (Van der Valk Groningen-Hoogkerk) en 28 oktober (reprise, Van der Valk Spier-Dwingeloo) 
stonden Dementietafels met het thema ‘Dementie-gerelateerde gedragsveranderingen’ gepland. Op deze 
avond zouden onder andere de nieuwste resultaten van het Groningse BPSD-DS II onderzoek worden 
gepresenteerd. In dit onderzoek van dr. Alain Dekker (RUG-UMCG en Talant) en prof. dr. Peter De Deyn (RUG-
UMCG en UAntwerpen) zijn gedragsveranderingen bij 524 mensen met downsyndroom in Nederland en een 
aantal Europese landen onderzocht. Wegens de coronamaatregelen zijn ook deze avonden afgelast. 
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4. Financieel jaarverslag 
 
 
Statutair adres:   Stichting Dementietafel Groningen 

p/a penningmeester 
Wielewaalplein 130 
9713 BR Groningen 

 
RSIN-nummer:   858699990 
 
KvK-nummer:   71398015 
 
Penningmeester (2018-heden): Dhr. dr. A.D. (Alain) Dekker 
 
Boekjaar:   01-01-2020 t/m 31-12-2020 
    
Financiële samenvatting: Inkomsten 

De inkomsten van de stichting bestonden in 2020 uit 1) jaarbijdrages van de 
samenwerkende organisaties en 2) subsidies.  
 
Het bestuur wenst twee organisaties te bedanken: 
- De goededoelencommissie van studievereniging Esperia voor het 

inzamelen van 718,49 
- Het H.S. Kammingafonds voor een subsidie (4000,- in totaal op 

declaratiebasis) om de stichting te professionaliseren. Een tranche van 
473,80 werd in 2020 gedeclareerd 

 
Uitgaven 
Wegens het afgelasten van beide Dementietafels bestonden de uitgaven in 
2020 uit lopende kosten (o.a. bankkosten en onderhoud website) en de 
aanschaf van enkele zaken ter professionalisering van de stichting.  

  
 Conclusie 
 Over het gehele boekjaar houdt de stichting netto 3714,63 over. Dit draagt 

bij aan de vorming van een (kleine) financiële buffer en het borgen van het 
initiatief, ook in de jaren zonder de eenmalige subsidies en 
goededoelenactie van de studievereniging. De balans op  
31-12-2020 komt uit op 7215,53.   

 
Winst- en verliesrekening: zie volgende pagina 
 
Balans: zie volgende pagina 
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