‘Vandaag, tweeëntwintig augustus 2019, verscheen voor mij …’. Met

Het taboe doorbreken op
bipolaire stoornissen en
het vergroten van begrip
door het verhaal van een
ervaringsdeskundige van
meerdere kanten te
belichten.

deze woorden opent de notaris de oprichtingsakte van stichting Take

────

Jaarverslag 2019

4. In dit jaarverslag zetten we onze activiteiten vanaf die datum op een
rij. De doelstellingen van stichting Take 4 lees je hier

Voor de periode 2019-2021 ligt de focus van stichting Take 4 op de
ondersteuning van de productie ‘Zlatan is gek’, het documentaireproject van Jöran Moerkens.
Take 4 beheert de giften van donateurs voor het maken van de
documentaire, werft fondsen en ondersteunt het projectteam met
raad en daad. In dit jaarverslag lees je over de activiteiten van stichting
Take 4 sinds de oprichting op 22 augustus tot en met 31 december
2019.
Meer weten over het project ‘Zlatan is gek’?
www.zlatanisgek.nl
Op de hoogte blijven?
Wil je op de hoogte blijven van de vorderingen van de
documentairemakers en stichting Take 4, volg ons dan op social media:
www.facebook.com/stichtingtake4

Het vergroten van kennis
over bipolaire
stoornissen. Onder
andere door het creëren
van beeldmateriaal voor
bijvoorbeeld psychoeducatie.
────
Bijdragen aan het
vroegtijdig signaleren van
een bipolaire stoornis,
door de patiënt zelf, door
naasten en door
zorgverleners.
────
Een boodschap
van hoop
geven.

www.instagram.com/zlatanisgek
www.linkedin.com/in/zlatanisgek

────

ANBI STICHTING TAKE 4
RSIN 8603 51 002
www.zlatanisgek.nl

Augustus
22 augustus: de notaris in Arnhem tekent de oprichtingsakte van stichting
Take 4. We gaan beginnen! We gaan ons (om te beginnen) hard maken voor
de totstandkoming van de documentaire ‘Zlatan is gek’. En we, dat zijn:
Voorzitter Verona Kuijpers
Secretaris Jolanda van den Braak
Penningmeester Wim Busink

Ondertussen zijn in Nijmegen de voorbereidingen in volle gang voor een
feestelijke aftrap van de crowdfunding-actie, op 6 september bij Café Van
ouds. Niet toevallig ook Jörans (37ste) verjaardag. En de dag waarop hij, zoals
hij het zelf zegt, ‘tien jaar actief is als psychiatrisch patiënt’.

September
6 september: de beamer hangt,
de spaarpotten staan klaar, de
zenuwen zijn nog maar net in
bedwang te houden.
Jöran is jarig en geeft een
feestje. Al vroeg in de avond
staan het café en het terras
bomvol. Als iedereen straks de
trailer (het voorproefje) van de
documentaire gezien heeft,
weten alle vrienden en
bekenden écht waarmee het
‘Zlatan is gek’-productieteam
bezig is. En kan het echte werk van stichting Take 4 van start: het beheer van
de financiële middelen, het werven van fondsen en verdere ondersteuning bij
de totstandkoming van de documentaire.

ZLATAN IS GEK
de documentaire
────
Tien jaar geleden kwam Jöran
Moerkens voor het eerst in
aanraking met psychiatrische
hulpverlening. Hij werd
opgenomen. Bipolaire
stoornis. Psychose, manie,
depressie.
In de afgelopen jaren heeft hij
zichzelf en de wereld om zich
heen beetje bij beetje
opnieuw eigen moeten
maken. Op dit moment kan hij
er redelijk goed mee leven en
is hij het merendeel van de tijd
tevreden. Veel lotgenoten lukt
dat niet. Tijdens een van
Jörans opnames heeft een
medepatiënt een einde
gemaakt aan haar leven; zelf is
hij daar dicht bij in de buurt
geweest. Bipolariteit is een
dodelijke ziekte, met vele
slachtoffers.
Jöran maakt een
documentaire over zichzelf en
zijn bipolariteit om het taboe
op bipolaire stoornissen te
doorbreken en bewustzijn te
creëren bij verschillende
doelgroepen: lotgenoten,
naasten en professionals.
Stichting Take 4 beheert de
financiën, werft donateurs en
ondersteunt de productie van
de documentaire
met raad en daad.
www.zlatanisgek.nl

Jolanda van den Braak, Verona Kuijpers
en Wim Busink.

Een kleine week na het
crowdfunding-verjaardagsfeest
komt het Take 4-bestuur bij Jöran
thuis samen voor de eerste
vergadering én het openen van de
spaarpotten die tijdens het feest op
de bar hebben gestaan. Een
spannend moment …
We tellen al het briefgeld en alle
munten en tellen het bedrag nog
eens na. We noteren: 776 euro aan
contanten!

11 september: natuurlijk kunnen mensen hun bijdrage aan de
totstandkoming van de documentaire ook overmaken, ten name van
Stichting Take 4. Het banksaldo loopt in de eerste weken na de kick-off van
de crowdfunding al meteen behoorlijk hoog op. Penningmeester Wim
Busink houdt de stand nauwlettend in de gaten. Op 11 september staat er
een prachtige 11.000 euro op de rekening. Op dat moment is ook al
bekend dat KenBis (kenniscentrum bipolaire stoornissen) 2.500 euro zal
overmaken. En daar nog eens 2.500 euro bovenop doet als de
crowdfunding de magische grens van 25.000 euro doorbreekt.
Ook Plusminus (belangenvereniging voor patiënt en omgeving) en Pro
Persona (in de persoon van een behandelend psychiater en therapeut)
onderschrijven het project en hebben aangegeven ambassadeur te
worden. Op World Bipolar Day 2021 (30 maart) zullen zij de documentaire
‘Zlatan is gek’ via hun kanalen een podium geven.
19 september: Take 4 dient een aanvraag in voor de GGZ Herstelspecial, een
geldprijs die door VGZ en MIND wordt toegekend aan initiatieven die het
herstel van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening
bevorderen. Take 4 zet hoog in en doet een aanvraag voor 10.000 euro.

Ook dagblad de
Gelderlander is the making
of ‘Zlatan is gek’ niet
ontgaan. Op 17 september
staat er een groot interview
met Jöran in de krant. Zo
raakt het project bekend bij
een steeds groter publiek.

GGZ HERSTELSPECIAL
────
In de GGZ zijn er steeds meer
initiatieven op het gebied van
herstel, zelfregie en
ervaringsdeskundigheid. Deze
initiatieven bieden een
kwetsbare groep (ex-)cliënten
met ernstig psychische
problemen structuur,
zingeving en een plek in de
maatschappij. Dit bevordert
hun herstel en voorkomt
dat zij terugvallen.
Herstelondersteuning verdient
aandacht en een steuntje in
de rug. In samenwerking
met MIND reikt VGZ daarom
jaarlijks de GGZ Herstelspecial
uit aan een van deze
initiatieven.

Oktober
15 oktober: het openen van de mail doet de hartslag sterk stijgen. Want staat
het daar nou echt? Is dit een officiële mail van VGZ, organisator van de GGZ
Herstelspecial? Geen Bananensplit?
‘De vakjury is bijeengekomen om uit alle inzendingen de winnaars te kiezen. U
bent gekozen tot één van de winnaars en ontvangt op 29 oktober een mooi
bedrag!’ JA HOOR! We hebben 10.000 euro gewonnen!
29 oktober:
Uitreiking van de GGZ
Herstelspecial, hoofdkantoor
VGZ, Arnhem.

30 oktober: op de agenda van de bestuursvergadering van vandaag staan
onder andere: het aanvragen van de ANBI-status voor stichting Take 4.
Een ANBI-status maakt doneren fiscaal aantrekkelijk. Giften mogen onder
voorwaarden worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Als een
stichting met ANBI-status zelf een schenking doet, hoeft de ontvanger geen
schenkbelasting te betalen.
Een ander belangrijk agendapunt is natuurlijk het doorgeven van de
tussenstand van de crowfunding-actie door de penningmeester. Inclusief de
bedragen ‘in de pijplijn’ (definitief toegezegd, nog niet op rekening) staat de
teller nu op 29.090,38 euro.

VOORDELEN VAN DE
ANBI STATUS
────
Een ANBI betaalt geen
erfbelasting of
schenkbelasting voor
erfenissen en schenkingen die
de instelling gebruikt voor
algemeen belang.
────
Als een ANBI zelf schenkingen
doet in het algemene belang,
dan hoeft de ontvanger geen
schenkbelasting te betalen.
────
Donateurs van een ANBI
mogen hun giften aftrekken
van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting.

November
26 november: namens Take 4 sluit Verona aan bij de vergadering van het
‘Zlatan is gek’-projectteam in Utrecht. Dat team bestaat uit een grote groep
enthousiaste vrijwilligers die hun talent inzetten om de nodige aandacht
voor de crowfdfunding te werven en de documentaire tot stand te brengen.
Zo heeft Jöran een interviewer, twee filmmakers en een projectleider om
zich heen verzameld en
mensen aan zijn project
weten te binden die zich
inspannen voor web & design,
PR & marketing en social
media. Het is een mooie
groep vrienden en bekenden
die voor ‘Zlatan is gek’ aan de
slag gaan en een enorme
gedrevenheid laten zien.
Tijdens hun bijeenkomsten bespreken de projectteamleden de stappen die
gezet zijn en die ze de komende periode gaan zetten. Wie doet wat? Wat is
daarvoor nodig? Hoe vragen we daar aandacht voor? Stichting Take 4 is
enorm trots op dit team.

Op 30 november is Jöran op
bezoek bij radio GL8 om zijn
verhaal te vertellen.
Terugluisteren?

gl8.nl/nieuws/interviews/
docu-over-bipolairestoorinis-joran-moerkens/
────

December
6 december: de Belastingdienst heeft op 6 december 2019 de ANBI-status
toegekend aan stichting Take 4/Zlatan is gek. Dat betekent dat donateurs hun
giften nu als aftrekpost kunnen opvoeren in hun aangifte inkomstenbelasting.
Voor meer informatie en de voorwaarden verwijzen we je naar de website
van de Belastingdienst.

31 december: we sluiten het jaar af in de wetenschap dat bijna driehonderd
(300!) donateurs samen een bedrag van 33.000 euro hebben bijdragen aan
de totstandkoming van de documentaire ‘Zlatan is gek’. Met velen van hen
hebben we – in de eerste plaats Jöran, maar ook de leden van het
projectteam en stichting Take 4 – persoonlijk gesproken over het project, het
doel en het leven met (een naaste met) een bipolaire stoornis. De eerste
maanden van ons bestaan als stichting en de eerste stappen op weg naar een
prachtige documentaire kunnen we dan ook niet anders bestempelen dan
als: zeer geslaagd!

© Nijmegen, 1 april 2020
Stichting Take 4

Op 6 december sprak Jöran als
ervaringsdeskundige tijdens
de Wetenschappelijke
vergadering van KenBis,
kenniscentrum bipolaire
stoornissen, op uitnodiging
van Jörans psyhjater Marc
Lochmann van Bennekom van
Pro Persona.

