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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 Cosis, De Zijlen, ’s Heeren Loo, 
Rijksuniversiteit Groningen/Universitair Medisch Centrum Groningen, zaVie en Zorgbelang Groningen. 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 
Het organiserend comité bestaat uit het bestuur aangevuld met andere afgevaardigden van de deelnemende 
organisaties, te weten mw. Marie-José van Dreumel (Cosis), mw. Tineke van Lingen (UMCG), mw. Petra 
Steenbergen (Zorgbelang Groningen/ZaVie), mw. Natascha Albers (De Zijlen) en mw. Sanne Poppema (’s 
Heeren Loo). Dhr. Henk Woltjer (Vanboeijen) is onderdeel van het organiserend comité na de invoeging van 
de Dementietafel Drenthe in de Dementietafel Groningen. 
 
 
2. SDTG in 2021 
 
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. Door de 
coronamaatregelen en sluiting van zalencentra is in de periode 2020-2021 steeds geprobeerd om een nieuwe 
datum te vinden om de geplande bijeenkomst alsnog te laten plaatsvinden. Helaas moest ook in 2021 
wederom de bijeenkomst geannuleerd en doorgeschoven worden door de diverse lockdowns. Daarnaast 
houdt het organiserend comité er extra rekening mee dat zorgmedewerkers en familieleden die de 
Dementietafel bezoeken werken met kwetsbare mensen.  
 
Het organiserend comité besloot in eerste instantie 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. Echter, 
dit besluit was ook ingegeven door de hoop dat live bijeenkomsten weer mogelijk zouden zijn binnen 
afzienbare tijd. Door de gunstige situatie medio 2021 werd dan ook besloten om in het najaar een live 
bijeenkomst te organiseren. Toen deze bijeenkomst door de nieuwe lockdown eind 2021 wederom afgelast 
dreigde te worden is alsnog besloten om de avond digitaal te organiseren. Deze gecombineerde 
Dementietafel Groningen-Drenthe vond digitaal plaats via Microsoft Teams op dinsdagavond 30 november 
met zo’n 70 deelnemers. 
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Een ander belangrijk wapenfeit in 2021 betrof het afscheid nemen van twee leden van het organiserend 
comité en het verwelkomen van hun vervangers. Na jaren trouwe inzet bedanken we Saskia Niewold (De 
Zijlen) en Sabrina van Weering-Scholten (’s Heeren Loo) voor hun deelname aan de organisatie. Beide zijn 
een nieuwe uitdaging in hun werkzame leven aangegaan waardoor zij helaas afscheid hebben genomen van 
de Dementietafel. Vanuit De Zijlen verwelkomden we Natascha Albers (gedragskundige) en vanuit ’s Heeren 
Loo Sanne Poppema (begeleider en manager i.o.) als nieuwe comitéleden. 
 
 
3. Digitale Dementietafel in 2021 
 
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 Zorggroep Alliade) 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 deze avonden 
destijds afgelast. Op 30 november 2021 is deze avond alsnog gehouden. De dia’s zijn, zoals altijd, weer gratis 
te downloaden op de website. 
 
Het programma van de avond: 

• Opening door prof. dr. Peter Paul De Deyn (UMCG)  
• De Grote Dementietafel Quiz door prof. dr. Peter Paul De Deyn 
• Gedragsveranderingen: resultaten van het BPSD-DS onderzoek door dr. Alain Dekker (RUG, Alliade)  
• Pauze 
• Dementie bij mensen met verstandelijke beperking: ervaringen uit de praktijk door Esther Teuben 

en Maria Meijndert (begeleiders Cosis) 
 
 
4. Financieel jaarverslag 
 
Statutair adres:   Stichting Dementietafel Groningen 

p/a Schweitzerlaan 4 
9728 NP Groningen 

 
RSIN-nummer:   858699990 
 
KvK-nummer:   71398015 
 
Penningmeester (2018-heden): Dhr. dr. A.D. (Alain) Dekker 
 
Boekjaar:   01-01-2021 t/m 31-12-2021 
    
Financiële samenvatting:  
Inkomsten 
De inkomsten van de stichting bestonden in 2021 uit jaarbijdrages van de samenwerkende organisaties.  

 
Uitgaven 
Wegens het afgelasten van live Dementietafels bestonden de uitgaven in 2021 uit lopende kosten (o.a. 
bankkosten en onderhoud website).  
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Conclusie 
Over het gehele boekjaar houdt de stichting netto 2780,73 over. Dit draagt bij aan de vorming van een 
(kleine) financiële buffer en het borgen van het initiatief. Deze buffer is extra van belang doordat de 
stichting ziet dat voor 2022 de zalencentra de prijzen fors hebben verhoogd om uit de coronakosten te 
komen. De balans op 31-12-2021 komt uit op 9996,26.   
 
Winst- en verliesrekening 2021 

    

Periode: 01/01/2021 t/m 31/12/2021 
   

Transactiebasis 
     

          
  

       

Inkomsten 
     

 
Jaarbijdrages organisaties 

 
3000 

  
 

Totaal - inkomsten 
 

3000 
  

       
       

Uitgaven 
     

 
Bankkosten/KvK 

 
128,52 

  
 

Website en onderhoud 
 

90,75 
  

 
Totaal - uitgaven 

 
219,27 

  
       
       

Nettowinst     2780,73 
  

       
       

Balans 
     

Op 31/12/2021 
     

Transactiebasis 
     

       

      31-12-21 31-12-20 31-12-19 31-12-18        

Activa 
     

 
Banksaldo 

 
9996,26 7215,53 3500,9 1543,55        

Netto vermogenswaarde 9996,26 7215,53 3500,9 1543,55        

Eigen vermogen 
     

 
Niet uitgekeerde winst 9996,26 7215,53 3500,9 1543,55        

Totaal eigen vermogen 9996,26 7215,53 3500,9 1543,55 
 
 
 
 


