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Voorwoord van de voorzitter  

 

Het jaarverslag 2017 van de Parkinson Vereniging geeft een overzicht 

van de interne en externe activiteiten die in 2017 onder de vlag van onze 

vereniging hebben plaatsgevonden, dan wel zijn uitgevoerd. Het 

jaarverslag is tevens het document waarmee verantwoording wordt 

afgelegd aan de leden van de Parkinson Vereniging, over het gevoerde 

beleid, de keuzes die gemaakt zijn in de aanwending van de middelen 

en de resultaten die dat heeft opgeleverd. 

 

In een tijd waarin veel gevraagd wordt van een patiëntenvereniging als 

de onze is het een permanente uitdaging om met beperkte middelen een 

zo optimaal mogelijk resultaat te realiseren voor zowel de leden, als voor 

mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme in het algemeen. We prijzen ons 

gelukkig dat we daar, met een klein maar deskundig team bureaumedewerkers en een grote 

groep betrokken vrijwilligers, steeds goed in slagen. Alleen met elkaar kunnen we de doelen 

van de vereniging verwezenlijken. Samen zetten we ons daarom actief in op allerlei terreinen 

en onderwerpen. Het is verheugend om te constateren dat de ‘professionaliseringsslag’ die 

een paar jaar geleden is ingezet, nu echt z’n beslag begint te krijgen en zichtbare 

verbeteringen oplevert ten aanzien van transparantie, structuur, organisatie en (de wijze van) 

communiceren. 

 

We kunnen met recht zeggen dat 2017 een memorabel jaar is geweest. Als vereniging stonden 

we stil bij het feit dat in het jaar 1817, precies 200 jaar geleden, James Parkinson een essay 

schreef waarin voor het eerst de symptomen van een nog niet eerder geïdentificeerde ziekte 

werden beschreven die later de naam van de auteur zou krijgen. Tijdens het symposium ter 

gelegenheid van Wereld Parkinson Dag werd de Parkinson Vereniging vereerd met een 

bezoek van H.K.H. Prinses Beatrix. De prinses toonde zich zeer geïnteresseerd in de 

ontwikkelingen rondom de ziekte van Parkinson. Op haar verzoek ging zij uitgebreid en 

informeel in gesprek met patiënten, zorgverleners en partners.  

 

Naast deze bijzondere gebeurtenis vonden gedurende het jaar de gebruikelijke interne 

activiteiten plaats, zoals landelijke bijeenkomsten, een scala aan werkgroep- en 

commissieactiviteiten en veel bijeenkomsten in alle Parkinson Cafés. De (extra) inspanningen 

die rondom de Parkinson Cafés zijn gedaan, hebben er toe bijgedragen dat de ‘lijntjes’ tussen 

onze landelijk opererende vereniging en de lokaal en regionaal actieve groepen korter zijn 

geworden. 

 

Ook extern gebeurde er het nodige. De Parkinson Vereniging heeft onder andere 

geparticipeerd in zaken als de ontwikkeling van diverse richtlijnen en belangenbehartiging in 

de vorm van contacten met onder andere verzekeraars en farmaceutische bedrijven. 

Daarnaast zijn de contacten met ziekenhuizen en academische centra verder verstevigd.  

 

In het, zo merken wij, gewaardeerde Parkinson Magazine leest u vijf keer paar jaar over 

ervaringen, activiteiten en nieuwe ontwikkelingen. Tijdens de bijeenkomsten van de tientallen 

Parkinson Cafés kunt u presentaties bijwonen en ervaringen uitwisselen met andere 

cafébezoekers. Heel bijzonder is ook het initiatief van de groep patiëntonderzoekers die 
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letterlijk op de koffie gaat bij academische centra om daar te worden geïnformeerd over lopend 

en toekomstig onderzoek. Tegelijkertijd brengen we daarmee voortdurend het belang van de 

inbreng van het patiëntperspectief in onderzoeken onder de aandacht.  

 

Al onze activiteiten zijn er uiteindelijk op gericht om bij te dragen aan de missie die we ons als 

Parkinson Vereniging gesteld hebben, namelijk het belang en duurzaam verbeteren van de 

kwaliteit van leven van mensen met parkinson of een parkinsonisme. Dat was zo in 2017 en 

dat zal in de komende jaren niet anders zijn. De Parkinson Vereniging is er door u en voor u. 

En kan er alleen zijn en blijven als voldoende patiënten en hun naasten lid worden. Op die 

manier kan de vereniging zich sterk blijven maken voor goede informatievoorziening, zichtbare 

belangenbehartiging, waardevolle ontmoetingen en belangrijk onderzoek.  

 

Dit jaarverslag en de jaarrekening 2017 worden in de algemene ledenvergadering in mei ter 

bespreking en goedkeuring voorgelegd aan de leden. Ik ontmoet u dan graag! 

 

Eric Roos,  

Voorzitter 
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1.  Doelstelling en missie 

 

In de statuten van de Parkinson Vereniging (PV) staat de missie als volgt geformuleerd:  

“De vereniging stelt zich ten doel het in Nederland bevorderen van de zorg voor 

parkinsonpatiënten, voor patiënten van wie het ziektebeeld en/of de medicatie verwant zijn en 

de mogelijke partners van bedoelde patiënten, het behartigen van hun belangen en het 

bevorderen van de kennis van en het begrip voor de verschillende aspecten en problemen van 

de ziekte van Parkinson, van verwante ziektebeelden en van ziekten met verwante medicatie.” 

 

Om deze missie ten uitvoer te kunnen brengen, is het noodzakelijk dat de Parkinson 

Vereniging zich in de komende jaren ontwikkelt tot een onmisbare professionele steun voor en 

door mensen die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben met de ziekte van Parkinson 

of een parkinsonisme. Deze steun bestaat uit activiteiten en voorzieningen die de kwaliteit van 

leven bevorderen, vooral door hen te helpen zoveel als mogelijk zelfstandig te functioneren en 

goed geïnformeerd te zijn. 

 

Om deze missie tot ontwikkeling te brengen zijn voor de periode 2016 – 2019 de volgende 

beleidsprioriteiten vastgesteld: 

 

A.  Vergroten van de invloed van de vereniging in het speelveld van de 

gezondheidszorg 

 

 Versterking en uitbreiding van de samenwerking met andere patiëntenverenigingen en 

met de koepels (Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en ParkinsonNet) voor het 

vergroten van de invloed. 

 Inzetten van medewerkers Parkinson Cafés bij regionale en lokale lobby. 

 Strategische samenwerking per thema, onder meer door het initiëren van de discussie 

en/of het verzamelen van informatie over ‘shared decision making’, eigen regie, 

casemanagement, zorgkosten, inzichtelijke en beschikbare informatie, rol van de 

huisarts en inrichting van zorgpaden.  

 Initiëren van samenwerking van patiëntenverenigingen voor mensen met parkinson 

over de grens. 

 

B.  Zichtbare belangenbehartiging voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun 

naasten: ‘Be good and tell it’  

 

 Inspringen en reageren op actuele, relevante issues en onderwerpen die invloed 

hebben of van impact zijn op mensen met de ziekte van Parkinson, hun naasten of 

andere betrokkenen. 

 

C.  Beïnvloeden van de richting van het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van 

Parkinson 

 

 Strategisch inzetten van middelen voor onderzoek en ontwikkeling. 

 Onderzoek en ontwikkeling integreren in één portfolio, middelen toewijzen en 

bestemmen in lijn met één strategische onderzoeksagenda.  
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 Initiëren van en betrokken zijn bij de opstelling van behandelrichtlijnen, zoals de richtlijn 

voor parkinsonverpleegkundigen. 

 Een duidelijke en actieve rol creëren voor de Parkinson Vereniging bij het vinden van 

proefpersonen voor onderzoek en dit ook actief communiceren op de website en 

sociale media. 

 

D.  Versterken van de zelfmanagementvaardigheden van mensen met de ziekte van 

Parkinson 

 

 Vergroten gezondheidsvaardigheden1 van mensen met parkinson en hun naasten. 

 Aanreiken kennis en tools aan patiënten om de eigen regie en verantwoordelijkheid te 

nemen over hun ziekteproces en leven. 

 Stimuleren van een actieve en goed voorbereide rol van de patiënt bij gesprekken met 

zorgverleners om te kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over de 

behandeling. 

 Definiëren van de rol van naasten bij zelfmanagement. 

 

Subdoelstellingen: 

E.  Substantiële versterking van het draagvlak en de financiële positie van de Parkinson 

Vereniging  

 

 Verhoging van het aantal leden en donateurs om de boodschap van de vereniging een 

grotere legitimiteit te geven. 

 Versterken van de activiteiten ten behoeve van nalatenschappen. 

   Manieren uitdenken om mensen aan de Parkinson Vereniging te binden: leden, 

vrijwilligers en geïnteresseerden. 

 Inzet (sociale) media om financiën en awareness te genereren. 

 

F.  Versterken van de binding van leden en vrijwilligers aan de Parkinson Vereniging 

 

 Verduidelijking en vastleggen van de rol en taak van de landelijke commissies, 

werkgroepen en Parkinson Cafés binnen de Parkinson Vereniging. 

 Heroriëntatie op de communicatie tussen landelijke vereniging en (individuele) leden 

en vrijwilligers. 

 Doelgroepenbeleid opzetten en uitvoeren, indien mogelijk op lokaal/regionaal niveau.  

 

G. Versterken van de interne en externe communicatie en activiteiten 

 

Algemeen 

 Monitoren, evalueren en wegen van relevante ontwikkelingen op het gebied van 

parkinson en parkinsonismen en deze duiden aan de parkinsongemeenschap. 

 (Sociale) media, forums, blogs.  

                                                
1 Het Nationaal Kompas Volksgezondheid hanteert de volgende definitie van gezondheidsvaardigheden: 

Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van individuen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te 
beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheid gerelateerde beslissingen.  
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 Informeren over en, indien mogelijk, duiden van complementaire (aanvullende) 

therapieën. 

 

 (Re)ageren 

 Uitdragen van standpunten leidend tot meer jaarlijkse vermeldingen in landelijke, 

regionale en lokale media, resulterend in een versterking van de positie van de 

Parkinson Vereniging als de stem van de parkinsongemeenschap. 

 

Legitimering en ledenbinding  

 Vergroten van het contact met leden voor uitwisselen van ideeën, meningen en 

knelpunten en weten wat er onder leden leeft, hen om hulp vragen bij het maken van 

beleid, het innemen van standpunten en de uitvoering van activiteiten. Hierbij 

informatietechnologie en sociale media inzetten. 

 Kiezen tussen een Algemene Ledenvergadering (ALV) en/of de invoering van een 

Ledenraad (LR). 
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2. De organisatie van de Parkinson Vereniging 

 

Algemene Ledenvergadering 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is onder andere belast met de goedkeuring van het 

jaarverslag en het verlenen van kwijting aan het bestuur voor het in het afgelopen boekjaar 

gevoerde beleid. Tot dusverre werd eenmaal per jaar een ALV uitgeschreven, welke 

doorgaans plaatsvond in november. Onderwerpen als jaarrekening, jaarverslag, alsmede 

jaarplan en begroting vormen punt van bespreking. Op 25 november 2017 vond een ALV 

plaats. Niet alleen de jaarrekening 2016 en de begroting 2018 werden goedgekeurd, maar ook 

werd ingestemd met een wijziging van de statuten. Als gevolg van deze wijziging zullen met 

ingang van 2018 twee ALV’s worden belegd. In het voorjaar worden de jaarrekening en het 

jaarverslag van het voorgaande jaar besproken en goedgekeurd. In het najaar staan het 

jaarplan en de begroting van het daarop volgende jaar ter bespreking en vaststelling. Bijlage 

3 bevat de notulen van de ALV van 25 november 2017.  

 

 
 

Bestuur 

Het bestuur bestond ultimo december 2017 uit de volgende zes personen: Eric Roos 

(voorzitter), Raymond Ronkes (vicevoorzitter en secretaris), Popko Muller (penningmeester), 

Koen Gilissen (algemeen bestuurslid), Marja Overvest-Meijer (algemeen bestuurslid) en Henk 

Blaauw (algemeen bestuurslid).  

 

Tijdens de ALV van 25 november 2017 werd afscheid genomen van Roelie Fokkens 

(vicevoorzitter), Joan van Haaften (algemeen bestuurslid) en Chris Struiksma (algemeen 

bestuurslid). Henk Blaauw (algemeen bestuurslid) en Marja Overvest-Meijer (algemeen 

bestuurslid) werden tot nieuwe leden van het bestuur benoemd. Er is één bestuursvacature. 
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Bureau 

De directeur geeft leiding aan het bureau van de vereniging. Zij neemt deel aan de 

vergaderingen van het bestuur. 

 

Het bureau had aan het eind van 2017 negen medewerkers in dienst: directeur (36 uur), 

beleidsmedewerker (28 uur), officemanager/financieel medewerker (36 uur), fondsenwerver 

(32 uur), activiteitencoördinator (32 uur), secretariaatsmedewerker (36 uur), office assistant 

(32 uur), communicatiemedewerker (24 uur)* en coördinator Parkinson Academie (12 uur). 

 

*De communicatiemedewerker is langdurig ziek. De functie wordt voor 24 uur waargenomen 

door een tijdelijk medewerker.  

 

Parkinson Adviesraad 

De Parkinson Adviesraad (PAR) bestaat uit een patiëntenkamer van 16 personen (voorzitter 

de heer Kees Vermunt), een zorgprofessionalskamer van 6 personen en een adviesgroep van 

10 personen onder voorzitterschap van prof. dr. Bob van Hilten. De PAR geeft gevraagd en 

ongevraagd advies aan het bestuur van de Parkinson Vereniging over medische onderwerpen 

en over subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek.  

 

Binnen de Parkinson Vereniging waren ultimo 2017 de volgende groepen actief:  

Groepen      Voorzitter 

Commissie Parkinsonismen   Mevr. M. Spronk-Grootes 

Werkgroep Standbeheer     Dhr. H. Proper 

Werkgroep Aanvullende Therapieën   Vacature 

Werkgroep Wetenschapsnieuws    Dhr. C. Duwel 

Projectgroep Parkinson en Werk    Dhr. F. Andriessen 

Projectgroep Wmo     Mevr. W. van Leeuwen 

 

De organisatie en de betekenis van vrijwilligers 

De Parkinson Vereniging is van en voor mensen met de ziekte van Parkinson(ismen) en hun 

naasten. Vrijwilligers vormen de basis van de vereniging. Samen met professionals voeren ze 

vele taken uit. In 2017 zetten 589 vrijwilligers zich actief in. 

 

Provincies 

In de loop van 2017 werd afscheid genomen van een aantal provinciaal coördinatoren: 

Zuid-Holland       Dhr. M. Treffers 

Noord-Holland/ Drenthe    Mevr. M. Barion 

Gelderland      Mevr. J. van Denzel 

Overijssel      Mevr. M. Hutten  

Brabant/Limburg/Zeeland    Dhr. H. Husman 

Groningen      Dhr. H. Miedema 

 

Aan het eind van 2017 waren de volgende provinciaal coördinatoren actief: 

Noord-Holland      Mevr. J. Apostolovic 

Zuid-Holland       Dhr. C. Bor 

Friesland       Dhr. K. Proper 

Utrecht      Dhr. G. Grob 

Flevoland      Mevr. I. Groenesteijn 
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De jaarlijkse terugkomdag voor provinciaal coördinatoren werd door negen provinciaal 

coördinatoren bijgewoond. 

 

Parkinson Cafés 

Er is dit jaar in Eindhoven een nieuw Parkinson Café geopend. Hiermee staat de teller per 

31 december 2017 op 66 cafés. 

Parkinson Cafés per provincie: 

Groningen  3 

Friesland  3 

Drenthe  3 

Overijssel  6 

Gelderland  10  

Brabant  8 

Limburg  5 

Flevoland  3 

Utrecht  5 

Noord Holland  8 

Zuid Holland  11 

Zeeland  1 

 

Samen verzorgden zij in het achterliggende jaar 444 Parkinson Café bijeenkomsten, 15 

Mantelzorg Grand Cafés en 9 Yoppers Grand Cafés. 

 

Uitreikingen Zilveren Meeuw 

11 januari  Mevr. G. Teuben Provinciaal Coördinator Groningen 

7 juni 2017  Mevr. W. de Rijke Parkinson Café Haarlem 

20 juli 2017  Dhr. J. de Neef Parkinson Café Oegstgeest 

25 november Dhr. H. van Leeuwen Voorzitter PG ‘Parkinson? Houd je aandacht erbij! ’ 

1 december  Mevr. V. Brugge  Parkinson Café Emmeloord 

 

Gegevens per eind december 2017 

 Naam Q1 

2017 

Q2 

2017 

Q3 

2017 

Q4 

2017 

Totaal aantal leden 8559
 

8620
 

8631
 

8612
 

Aantal patiëntleden 7609
 

7671
 

7695
 

7703
 

Aantal patiëntleden waarvan parkinson 7096
 

7161
 

7179
 

7195
 

Aantal patiëntleden waarvan 

parkinsonismepatiënten 

409
 

406
 

407
 

395
 

Aantal patiëntleden waarvan Yopper 304
 

318
 

329
 

349
 

Aantal leden niet-patiënt 950
 

949
 

936
 

909
 

Aantal leden niet-patiënt waarvan 

beroepskrachten 

299
 

301
 

299
 

294
 

Aantal nieuwe leden 250
 

198
 

186
 

255
 

Aantal nieuwe leden waarvan patiënt 223
 

184
 

173
 

224
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Aantal nieuwe leden waarvan niet-patiënt 27
 

14
 

13
 

31
 

Aantal nieuwe patiëntleden waarvan parkinson 204
 

167
 

155
 

201
 

Aantal nieuwe patiëntleden waarvan 

parkinsonismepatiënt 

12
 

11
 

12
 

15
 

Aantal nieuwe patiëntleden waarvan YOPPER 15
 

17
 

12
 

24
 

Aantal opzeggingen lidmaatschap 307
 

137
 

175
 

274
 

Aantal donateurs 405
 

405
 

404
 

411
 

Aantal nieuwe donateurs 15
 

3
 

3
 

9
 

Aantal opzeggingen donateurschap 16
 

3
 

4
 

2
 

 

 

Opzegreden 2017 Aantal 

Onbekend 115 

Adres onbekend/verhuisd 18 

Financiële omstandigheden 36 

Geen interesse meer 75 

Gezondheid / Ouderdom / Confrontatie 48 

Naar verpleeghuis 51 

Niet betaald 50 

Overleden 436 

Partner overleden 28 

Uitgeschreven 5 

Lid wordt donateur 22 

Lid omgezet in ParkinsonNet-abonnement 9 
 

 

Vrijwilligers en medewerkers 

Aantal vrijwilligers         589 

       

Waarvan: 

 Contactpersonen         21 

(Duodopa, DBS, Apomorfine, Yoppers, Mantelzorg, MSA, PSP,  

CBD, Vasculair)    

   

  Provinciaal coördinatoren        5 

       

Commissie-, werkgroep, - en projectgroep leden:     53 

(commissie Parkinsonismen, patiëntonderzoekers, projectgroep PHJAE  

redactie Parkinson Magazine, projectgroep Parkinson en Werk,  

projectgroep Wmo, werkgroep Aanvullende Therapieën, 

werkgroep Wetenschapsnieuws)   
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 Spreekbeurthouders        17 

 Standhouders         11 

Docenten ‘Parkinson? Houd Je Aandacht Erbij!’    33  

 

Aantal leden in adviesorganen        

Parkinson Advies Raad (adviesraad en zorgprofessionalskamer)  16 

 Patiëntenkamer        16  

  

Aantal bestuursleden         6  

 

Aantal Parkinson Cafés        66

 Coördinatoren/medewerkers/penningmeesters    465 

 

Sommige vrijwilligers vervullen meerdere vrijwilligersfuncties.  

   

Scholing/training vrijwilligers 

Deelnemers scholing Parkinson Cafés      11 

Deelnemers Train de Trainer        17 

Deelnemers inhoudelijke overdracht trainers Parkinson(ismen) en de naasten 5 

            

Parkinson Academie 

Gestarte deelnemers cursus P?HJAE!       131 

Deelnemers bijeenkomsten ‘Maak kennis met de Parkinson Vereniging’   66  

Deelnemers cursus PHZDR, 2 cursussen      34 

Deelnemers pilotworkshop Laatste Levensfase     13 

Deelnemers workshops Parkinson en Werk      90  

Deelnemers Pilot-workshops Parkinson(ismen) en de Naasten   34 

Deelnemers 2 Parkinsonismendagen      96  

Deelnemers Wat is Parkinson?       54  

 

Bijeenkomsten 

Aantal aanwezigen Algemene Ledenvergadering     50  

Deelnemers Wereld Parkinson Dag       495 

Deelnemers Verwendag         37 

      

Informatieaanvragen en -verstrekking  

Brochures en leaflets         zie bijlage 2 

Bezoekers website         141.736

          

Aantal spreekbeurten         16 

Aantal stand activiteiten in dagen       35 

 

Betaalde medewerkers                         

Aantal betaalde medewerkers (7,4 fte)      9  
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3.  Uitvoering jaarplan 2017 

 

Financieel resultaat 2017  

De inkomsten 2017 waren begroot op een bedrag van € 1.245.300,--. De uitgaven waren 

begroot op een bedrag van € 1.404.300,--. Het boekjaar 2017 is afgesloten met een positief 

resultaat van € 43.136,--. De werkelijke inkomsten bedroegen € 1.288.409,-- en de werkelijke 

uitgaven € 1.245.273,--. Voor de verkorte jaarrekening verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.  

 

Nalatenschappen 

In 2017 ontving de Parkinson Vereniging een bedrag van € 518.175,-- uit nalatenschappen 

(legaten en erfstellingen). Deze uitkomst ligt daarmee boven het voor 2017 begrote bedrag 

(€ 500.000,--). 

 

Verspreiding brochure Nalaten 

In Parkinson Magazine nr. 2 (maart 2017) stond een oproep om nu de brochure In goede 

handen, Nalaten aan de Parkinson Vereniging aan te vragen. Dit heeft geresulteerd in een 

aantal inkomende telefoontjes met vragen over nalaten aan de Parkinson Vereniging, 

aanvragen van de brochure en concrete toezeggingen dat de Parkinson Vereniging is 

opgenomen in het testament. 

De brochure is verder verspreid via Parkinson Cafés-bijeenkomsten en de verenigingsstand 

(onder andere tijdens WPD). 

 

De Parkinson Vereniging heeft de notariskantoren in de provincie Utrecht aangeschreven met 

een brief waarin werd uitgelegd wat de Parkinson Vereniging doet, maar ook is aangegeven 

dat de Parkinson Vereniging wordt verward - óók door notarissen - met andere aan parkinson 

gerelateerde organisaties. Daarnaast is aan hen gevraagd om de meegestuurde brochures In 

goede handen, Nalaten aan de Parkinson Vereniging in hun folderrek te plaatsen. 

Uit de evaluatie bleek dat notariskantoren liever geen folders toegezonden krijgen en dat 

mensen de keuze om een goed doel in het testament te begunstigen in een eerder stadium 

maken dan in de wachtkamer van de notaris. Door deze ervaring heeft de vereniging besloten 

het project niet verder uit te rollen naar de andere provincies. 

 

Brochure Geef om parkinson 

De brochure Geef om parkinson is uitgebracht. Hierin is te lezen waarom en hoe iemand de 

Parkinson Vereniging kan steunen met een eenmalige of een periodieke gift of door het 

organiseren van een fondsenwervende actie. De folder is verspreid onder de Parkinson Cafés, 

in de verenigingsstand, via de website en digitale nieuwsbrief. 

 

Vierdaagse Sponsorloop 

Van 18 tot en met 21 juli 2017 vond de Vierdaagse van Nijmegen plaats. Dit jaar liepen er 18 

mensen mee voor de Parkinson Vereniging. In totaal haalden zij ruim € 18.000 op. Daarmee 

is onze doelstelling (€ 18.750, 25 deelnemers) bijna behaald. Het totaalbedrag komt iets lager 

uit, echter het gemiddeld geworven bedrag per deelnemer lag een stuk hoger dan begroot. Er 

hadden zich meer mensen opgegeven voor deelname, maar er zijn helaas ook mensen 

uitgevallen vanwege blessures. 

 2017 2016* 2015 2014 2013 

Sponsoropbrengst € 18.059 € 28.779 € 10.780 € 8.151 € 6.831 
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*  Tijdens deze 100ste Vierdaagse liepen er meer mensen mee voor de Parkinson Vereniging én was de opbrengst per 

sponsorloper hoger. 

 

Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse is de Parkinson Vereniging zichtbaar aanwezig geweest met 

het grootste Parkinson Café van Nederland. Wandelaars aan de Nijmeegse Vierdaagse 

maakten dankbaar gebruik van het Parkinson Café om uit te rusten, bemoedigende woorden 

te ontvangen, donaties te doen en om informatie in te winnen. Als één van de vele goede 

doelen die deelnamen aan de Nijmeegse Vierdaagse, was de Parkinson Vereniging met het 

Parkinson Café het beste zichtbaar en herkenbaar.  

 

Ook de warming-up die de Parkinson Vereniging dit jaar op de maandag van de Nijmeegse 

Vierdaagse week verzorgde in samenwerking met ambassadeur Olga Commandeur was 

wederom een sportieve start voor de ‘sponsor’ wandelaars. Hiermee had de Parkinson 

Vereniging veel bekijks bij bezoekers en wandelaars aan de Nijmeegse Vierdaagse en 

publiciteit van diverse media.  

 

Acties van derden 

Dit jaar werden er vele fondsenwervende acties georganiseerd door mensen die de Parkinson 

Vereniging een warm hart toedragen: van een benefietdiner tot een fietsevenement en van 

sokken breien tot een Kerstpakken Parkoers. 

Om de acties van derden te ondersteunen, heeft de Parkinson Vereniging een speciale 

actiebanner laten ontwerpen die geleend kan worden bij het verenigingsbureau. 

 

 
 

Sponsoring 

De Parkinson Vereniging heeft een aantal bedrijven en fondsen kunnen overtuigen om een 

sponsorbijdrage te leveren aan de landelijke evenementen, zoals het jubileumsymposium 

Wereld Parkinson Dag en de vrijwilligersinspiratiedag. De Parkinson Vereniging wil hen 

bedanken voor hun betrokkenheid! 

Ook mocht de Parkinson Vereniging Rollz International BV verwelkomen als nieuwe sponsor. 

 

Donateurswerving 

In januari hebben de € 25-donateurs (ruim 300) een dankbrief ontvangen met daarbij het 

verzoek om via een automatische incasso te gaan betalen i.p.v. via een acceptgirokaart. 

Ongeveer 10% heeft hier positief op gereageerd. De rest geeft aan het zelf te willen 

overmaken. 
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Verder ontving de Parkinson Vereniging een aantal grote giften van mensen die ons actief 

benaderden met de vraag of zij hun geld beter aan de Parkinson Vereniging of aan Stichting 

ParkinsonFonds konden schenken. De bureaumedewerkers waren goed in staat om de 

mensen te enthousiasmeren om hun donatie aan de Parkinson Vereniging te geven. 

 

Ook heeft zich een tiental nieuwe periodieke schenkers aangemeld. Met hen is een periodieke 

schenkingsovereenkomst gesloten met een looptijd van minimaal 5 jaar. Deze vorm van geven 

is voor de schenker fiscaal gezien gunstig en verzekert de vereniging voor langere tijd van 

structurele inkomsten. 

 

Informatie- en communicatietechnologie 

CRM (relatiesysteem) + CMS (website) 

Al eerder was onderkend dat de vereniging behoefte heeft aan een nieuw Customer/Client 

Relationship Management (CRM) systeem. Een systeem waarin naast de ledenadministratie 

ook donaties, sponsorbijdragen en nalatenschappen kunnen worden geregistreerd. En een 

systeem dat mogelijkheden tot fondsenwering biedt.  

Daarnaast waren er al enige tijd geluiden hoorbaar dat de website (CMS) van de vereniging 

aan verbetering c.q. vernieuwing toe was.  

 

In het tweede en derde kwartaal van 2017 zijn alle functionele eisen en wensen ten aanzien 

van het Customer/Cliënt Relationship Management (CRM) Systeem gedetailleerd in kaart 

gebracht. Door samen met medewerkers uit te werken wat een gebruiker wil (user stories), is 

de gewenste procesondersteuning bij de dagelijkse werkzaamheden inzichtelijk gemaakt. Dit 

heeft geresulteerd in een verzoek aan een viertal leveranciers om een voorstel neer te leggen 

voor een oplossing, aan de hand van de gedetailleerde eisen-wensenlijst. Met deze potentiële 

leveranciers zijn vervolgens kennismakingsgesprekken gevoerd. En er is een werkbezoek 

gebracht aan een goede doelen organisatie die werkt met een van de systemen. 

 

Vier leveranciers zijn geselecteerd en hebben op basis van de uitgebreide ‘user stories’ en 

een aantal casussen, pitches gegeven van hun systemen en mogelijke oplossingen voor de 

Parkinson Vereniging laten zien. 

Op basis van de pitches en de offertes is er een voorstel gedaan aan het bestuur voor de 

keuze van het meest geschikte systeem voor de Parkinson Vereniging. In de 

bestuursvergadering van oktober is het bestuur akkoord gegaan met het investeringsvoorstel 

voor het nieuwe CRM systeem en de website.  

Vanaf medio januari 2018 starten de werkzaamheden die naar verwachting eind maart tot de 

oplevering van een nieuw CRM systeem en nieuwe website zullen leiden.  

 

Onderzoek en Ontwikkeling 

De volgende projecten zijn gehonoreerd:  

In 2017 heeft het bestuur de volgende subsidieaanvragen van derden gehonoreerd: 

Eerste kwartaal: 

2016-07S: de heer Broen, stage Change of anxiety and depression severity in time: a 

prospective study, €1.000,--. 

2016-08P: mevrouw Mesman, proefschrift The developmental road of a dopamine neuron: In 

search of novel factors in mdDA neuronal development €500,--. 

2017-01F (flexibel budget): de heer Assendelft, onderzoek Parkinsonpatiënt aan zet € 

15.000,- 
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Tweede kwartaal:  

2017-01P: mevrouw I.E. Jansen, proefschrift Cracking the code-ing sequence for 

Parkinson’s disease, € 535,--.  

2017-02P: mevrouw M. Weernink, proefschrift Using best-worst scaling to value treatments 

in Parkinson's Disease, € 535,--.  

2017-04S: de heer C. Vriend, stage University of Pennsylvania, dept. Bioengineering, 

Philadelphia,V.S.,€714,--. 

2017-05C: mevrouw A. Moonen, congres 1st International Congress of Parkinson's disease 

and Movement Disorders, Vancouver (Canada), € 357,--.  

2017-06C: de heer S. Bus, congres Movement Disorders Society (MDS) International 

Congres, Vancouver, Canada, € 357,--. 

 

Derde kwartaal: 

2017-R01: mevrouw M. Luinstra, subsidieronde 2017 ‘Het effect van inhaleerbare levodopa 

op het herstel van een off-periode bij patiënten met de ziekte van Parkinson’, € 35.700, -. 

2017-R04: de heer H. Moes, subsidieronde 2017 ‘ontwikkeling van een patiënt-selectietool 

voor advanced therapies bij de ziekte van Parkinson’, € 40.000, -. 

 

Vierde kwartaal:  

2017-07P: de heer K. Zhu, proefschrift: ‘Clinical Predictors of disease progression in 

Parkinson’s disease’, € 500,--. 

2017-08P: mevrouw C. Frias, proefschrift: ‘Focus on the axon: from neuronal development to 

dynamic synapses’, € 500,--. (geen aanspraak gemaakt op toekenning in verband met 

voldoende financiering) 

2017-09P: de heer W.Z. Chiu, proefschrift: ‘Novel insights into Progressive Supranuclear 

Palsy and related disorders’, € 500, -. 

 

Onderzoek en ontwikkeling vanuit patiëntenperspectief 

Werkgroep Patiëntonderzoekers 

De patiëntonderzoekers hebben zich in 2017, meestal in duo’s, ingezet in een groot aantal 

projecten waaronder een twaalftal nieuwe projecten. Inzet varieert van input vanuit 

patiëntenperspectief bij het samenstellen van een nieuwe projectaanvraag tot en met hulp bij 

het verspreiden van de resultaten van onderzoek. 

 

Literatuuronderzoek Mucuna Pruriens 

Het literatuuronderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van Mucuna pruriens bij 

parkinson door het Nederlandse Cochrane Center is in 2017 afgerond. Het eindrapport is 

besproken op een informatieavond voor leden van de patiëntenkamer, Werkgroep 

Aanvullende Therapieën en bestuur van de vereniging en is te lezen op de website van de 

Parkinson Vereniging. De conclusie luidt: Er is slechts beperkt onderzoek gedaan naar de 

werkzaamheid en veiligheid van Mucuna pruriens bij mensen met de ziekte van Parkinson. 

Genoemde onderzoeken hebben een laag niveau van bewijs met een zeer laag vertrouwen in 

het gevonden effect (volgens GRADE). Een goed opgezette, goed uitgevoerde en goed 

gerapporteerde studie bij een voldoende aantal deelnemers is nodig om meer informatie over 

de werkzaamheid en veiligheid van Mucuna pruriens te geven. Daarnaast zouden studies 

naar mogelijkheden voor nieuwe curatieve of progressie-remmende middelen mogelijk 

uitkomst bieden aan mensen met de ziekte van Parkinson. 
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Doelmatigheid van parkinsonverpleegkundige zorg 

Binnen het doelmatigheidsprogramma van ZonMw was geld beschikbaar gesteld voor 

parkinsononderzoek, onder de voorwaarde dat alle betrokken partijen (artsen en 

patiënten) het eens waren over de onderzoeksvraag. Zowel vanuit de neurologie als de 

Parkinson Vereniging werd de noodzaak ingebracht om de kosteneffectiviteit van 

parkinsonverpleegkundige zorg te onderzoeken. Met medewerking van de Parkinson 

Vereniging heeft het Radboudumc deze onderzoeksvraag uitgewerkt tot een 

projectvoorstel. De voorbereiding voor dit project is in 2017 gestart; in minimaal 5 

ziekenhuizen zal een aantal parkinsonpatiënten al dan niet parkinsonverpleegkundige 

zorg gaan ontvangen gedurende 18 maanden. Er wordt gekeken naar uitkomstmaten bij 

de patiënt (met name kwaliteit van leven) en naar de kosten. Dit project loopt door in 2018 

en 2019. 

 

Op de koffie bij parkinsononderzoekers 

Op initiatief van de patiëntenkamer van de Parkinson Adviesraad zijn twee bezoeken gepland 

en de eerste uitgevoerd in het kader van ‘op de koffie bij parkinsononderzoekers’. In mei is 

een afvaardiging van de Parkinson Vereniging op bezoek geweest bij parkinsononderzoekers 

in het Leids Universitair Medisch Centrum. Er is over en weer uitwisseling geweest over de 

onderzoeksprojecten in het LUMC en over de activiteiten en wensen van de Parkinson 

Vereniging in het kader van onderzoek. Hierover is ook een artikel verschenen in Parkinson 

Magazine. Voor januari 2018 staat een bezoek aan Maastricht gepland. 

 

Parkinsonpatiënt aan Zet 

Door onderzoekers van het Radboudumc is een project gestart met de Parkinson Vereniging 

om te achterhalen welke vaardigheden patiënten nodig hebben om de regie te houden in het 

overleg met de huisarts. Hiervoor is een focusgroep samengesteld. Uitkomst van het project 

is een aantal scenario’s voor oefenconsulten: filmpjes van gesprekken tussen patiënt en 

huisarts; naar financiering voor het maken van deze films wordt gezocht. 

 

Consultkaart beginnende parkinson 

In 2017 is de consultkaart voor medicatie bij beginnende parkinson, een keuzehulpmiddel voor 

in de spreekkamer, ontwikkeld en getest. In 2018 kan deze in gebruik worden genomen. 

 

Richtlijnontwikkeling 

Eind 2017 is op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie gestart met de update 

van de multidisciplinaire richtlijn parkinson. Een patiëntonderzoeker en de beleidsmedewerker 

van de Parkinson Vereniging vertegenwoordigen de patiënt in dit traject. 

Ook is de Parkinson Vereniging betrokken bij de ontwikkeling van een kwaliteitskader voor 

psychosociale zorg. In 2017 is gestart met het updaten van de module beeldvorming uit de 

multidisciplinaire richtlijn parkinson. Dit betreft scans bij diagnose parkinson of parkinsonisme. 

Deze module is eind 2018 gereed. 

 

Zinnige zorg bij ziekten van het zenuwstelsel 

De Parkinson Vereniging is door het ZorgInstituut benaderd om mee te werken aan het project 

Zinnige Zorg bij Ziekten van het Zenuwstelsel. In dit project worden allereerst knelpunten in 

kaart gebracht. Vanuit de Parkinson Vereniging zijn onder meer de wachtlijsten voor diepe 

hersenstimulatie onder de aandacht gebracht. Na een prioriteringsbijeenkomst met 
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verschillende partijen (artsen, verzekeraars, patiënten) is het onderwerp ‘verpleeghuiszorg 

voor mensen met parkinson’ geprioriteerd als één van de zes onderwerpen om verder te 

verdiepen. Dit project wordt vervolgd in 2018. 

 

ParkinsonInzicht 

Kwaliteitsregistratie ParkinsonInzicht is vanaf 2017 gaan werken in een nieuwe structuur. De 

Nederlandse Vereniging voor Neurologie is eigenaar, en de Parkinson Vereniging is met twee 

zetels vertegenwoordigd in de Clinical Audit Board van de registratie. Er zijn in 2017 

verschillende acties ondernomen om de bekendheid van ParkinsonInzicht onder patiënten te 

vergroten en daarmee te stimuleren om mee te doen door middel van het aanmelden voor de 

digitale vragenlijsten. Allereerst is er een nieuwe flyer ontwikkeld en verspreid. Ook is er 

uitgebreid aandacht geweest voor ParkinsonInzicht in Parkinson Magazine en op Wereld 

Parkinson Dag d.m.v. een stand. Daarnaast is in een aantal Parkinson Cafés een presentatie 

gehouden over ParkinsonInzicht en in samenwerking met de NVN een brief met flyers naar 

alle neurologen in Nederland verzonden. De vragenlijsten voor patiënten zijn ingekort om de 

tijd die nodig is voor patiënten om de vragen in te vullen, terug te brengen. 

 

Ervaringen met de Wmo 

Een groep studenten van de Hogeschool Rotterdam is in het kader van hun minoropdracht 

gestart met een project om ervaringen te verzamelen van mensen met parkinson en 

parkinsonismen met de Wmo. De resultaten van dit project zullen begin 2018 worden 

opgeleverd.  

 

Media 

Het jubileumjaar van de Parkinson Vereniging heeft de vereniging extra publiciteit opgeleverd. 

Er zijn stopperadvertenties geplaatst in verschillende media en is er gebruik gemaakt van een 

zogenaamde knipseldienst waarmee de aandacht werd gevestigd op de Parkinson Vereniging. 

De komst van H.K.H. Prinses Beatrix naar het WPD-symposium genereerde extra aandacht 

in de (landelijke) media: Stadblad Utrecht – de Molenkruier, Goudse Post, Dutch Royalty, ANP, 

Algemeen Dagblad, Monarchy Press Europe, Royal Press Europe, AS Media, RTV9, 

NieuwegeinTV, Novum Nieuws, Shownieuws, NieuwegeinTV, Blauwe Bloed (EO) en uiteraard 

Parkinson Magazine.  

 

Sociale media  

Bezoekers website – Google Analytics  

In 2017 werd de website www.parkinson-vereniging.nl bezocht door 141.736 bezoekers. Het 

aantal bezoeken was 215.183. 

 

o Het hoogste aantal bezoekers werd gemeten in het vierde kwartaal van 2017:  

45.678 bezoekers.  

o Het laagste aantal bezoekers werd gemeten in het derde kwartaal van 2017:  

33.819 bezoekers.  

 

Projecten communicatie  

De nieuwe website voor Parkinson Cafés is gelanceerd in het eerste kwartaal van 2017. 

Vierendertig Parkinson Cafés maken daar inmiddels gebruik van.  

Er is een start gemaakt met de initiatieffase van het project voor een nieuwe website voor de 

Parkinson Vereniging, welke in het eerste kwartaal van 2018 wordt uitgevoerd.  

http://www.parkinson-vereniging.nl/
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Op Wereld Parkinson Dag 2017 heeft de Parkinson Vereniging de nieuwe brochure 

geavanceerde therapieën gepresenteerd. 

 

Belangenbehartiging 

In 2017 is er een start gemaakt met het project ‘kwaliteitsstandaard parkinsonismen’. Daarvoor 

is een zeer uitgebreide enquête onder leden met een parkinsonisme gehouden. Uit deze 

enquête worden de knelpunten gehaald die als basis dienen voor de kwaliteitsstandaard die 

door de projectgroep (4 neurologen, revalidatiearts, fysiotherapeut, logopedist, afvaardiging 

van de commissie Parkinsonismen, beleidsmedewerker Parkinson Vereniging en projectleider 

van de VSOP) wordt ontwikkeld. De ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard wordt in 2018 

voortgezet. 

 

Parkinson Cafés 

In 2017 zijn er presentaties gegeven bij de provincie vergaderingen van Parkinson Cafés over 

de nieuwe werkwijze en financiële administratie van Parkinson Cafés. Deze presentaties zijn 

goed ontvangen.  

Alle Parkinson Cafés ontvingen dit jaar een nieuwe banner.  

 

 
 

Speciale jubileum activiteiten 

WPD 

Vierhonderdvijfennegentig leden namen zaterdag 8 april deel aan het Jubileumsymposium in 

NBC congrescentrum Nieuwegein. Dit jaar was WPD extra bijzonder niet in de laatste plaats 

doordat H.K.H. Prinses Beatrix aanwezig was, maar zeer zeker ook door de boeiende sprekers 

(Antonio Melendez, Teus van Laar, Bart Post, Adjiedj Bakas), het beweegkwartiertje van Olga 

Commandeur, muziek van het parkinsonkoor, de diapresentatie met foto’s van 40 jaar 

vereniging, veiling van het hersenenkunstwerk, de presentatie van de nieuwe brochure 



 

 21 

geavanceerde therapieën, presentatie van het boek 200 jaar parkinson en het 

allerbelangrijkste: de enthousiaste reacties van de bezoekers. 

 

Verwendag voor partners/mantelzorgers 

Op dinsdag 16 mei namen 37 mantelzorgers deel aan de geheel verzorgde verwendag ter ere 

van het jubileum. Dit geheel verzorgde bus uitstapje, stond in het teken van het internationale 

symbool van parkinson; de tulp. De bus vertrok vanaf de opstapplaatsen Arnhem, Utrecht en 

’t Harde. Vanaf de eerste ontmoeting bij het station waren de deelnemers al volop ervaringen 

aan het uitwisselen. Er werd naar Elburg gereden om in te schepen bij Rederij Randmeer. 

Tijdens de prachtige rondvaart over het Veluwemeer werd iedereen aan boord verwend met 

heerlijke koffie/thee en gebak. Terug aan wal ging de bus richting Biddinghuizen naar 

Restaurant Bremerbergse Hoek voor een smakelijke lunch. De dag werd vervolgd via de 

bollenroute naar Creil waar een ontvangst was bij het tulpeninformatiecentrum. Na een 

uitgebreide uitleg over het ontstaan van de tulp volgde een korte wandeling door de 

aangelegde tulpentuin waar doorgaans zeshonderd soorten tulpen staan. Ter afsluiting ontving 

iedere mantelzorger in plaats van een verse bos tulpen een mooie bloeiende plant voor thuis.  

 

 
 

 

Vrijwilligersinspiratiemiddag 

Op zaterdag 2 september vond ter ere van het 40-jarig jubileum van de Parkinson Vereniging 

de vrijwilligers inspiratiemiddag plaats. Met een persoonlijke uitnodiging zijn alle vrijwilligers 

die zich met hart en ziel inzetten voor mensen met parkinson(ismen) en 

mantelzorgers/partners op de hoogte gebracht van dit speciale evenement. Het doel van de 

middag was om elkaar beter te leren kennen, raakvlakken te ontdekken en ervaringen uit te 

wisselen. De middag vond plaats bij Inn Style te Maarssen. 143 vrijwilligers namen deel aan 

deze middag. Met een welkomstwoord vanuit het bestuur door Chris Struiksma, werden de 
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inspiratiemiddag en de lunch gestart. Tijdens speeddate rondes heeft iedere vrijwilliger met 

minimaal drie - voor hen onbekende - vrijwilligers gesproken, contactgegevens uitgewisseld 

en eventueel afspraken gemaakt voor een vervolg contact. Als intermezzo werd er een 

speciaal voor de Parkinson Vereniging geschreven theaterstuk vertoond door Kees van der 

Zwaard. Hierin werd ingezoomd op vrijwilligerswerk, parkinson en 200-jaar James Parkinson. 

Daarna hebben de vrijwilligers kennisgenomen van de verschillende vrijwilligersgroepen en-

functies binnen de vereniging tijdens de vrijwilligerspitch, zodat zij elkaar (beter) leren kennen 

en weten te vinden. Een afgevaardigde van iedere vrijwilligersgroep hield een twee minuten 

durende presentatie over de werkzaamheden van de groep (wat zij doen, waar zijn het meest 

trots op zijn en wat zij de aankomende jaren willen bereiken). Daarmee was het officiële 

programma afgelopen en ging de middag over in een gezellige borrel.  

 

Zelfmanagement van de patiënt en mantelzorger 

Samen met enkele oud-deelnemers van de projectgroep Laatste Levensfase en PGO Support 

heeft de Parkinson Vereniging in 2017 de workshop Parkinson(ismen) en de laatste fase 

ontwikkeld. Na de pilot-workshops in het land zijn nieuwe trainers opgeleid om in 2018 de 

workshops te gaan aanbieden in de regio.   

 

Voor de uitvoering van de workshop Parkinson(ismen) en de naasten zijn er dit jaar trainers 

geworven en opgeleid zodat de eerste workshops konden gaan draaien in het land. 

De cursus ‘Parkinson? Houd je aandacht erbij!’ is inmiddels ruim twintig jaar oud en is dit jaar 

tekstueel herschreven. In 2018 zal de cursus inhoudelijk geüpdatet worden.  

Om de trainers van de Parkinson Academie goed te scholen, is dit jaar een nieuwe training 

‘train de trainer’ ontwikkeld. 

 

Project Bekend maakt Bemind 

Twee jaar werkten de Parkinson Vereniging, het NOOM en De Hart & Vaatgroep samen in het 

project Bekend maakt Bemind. Op zes plaatsen verspreid over Nederland, werden activiteiten 

georganiseerd om oudere migranten te laten kennismaken met de ervaringskennis die 

patiëntenorganisaties te bieden hebben. Omgekeerd kwamen de patiëntenorganisaties in 

contact met de belevingswereld, vragen en wensen van oudere migranten op het gebied van 

gezondheid en kwaliteit van leven. Op donderdag 16 maart 2017 kreeg het project Bekend 

maakt Bemind een zichtbare plaats tijdens de afsluitende bijeenkomst van PGO Support, 

getiteld 'Mooie resultaten van en voor patiëntenorganisaties'.  

De activiteiten hebben veel tips en voorbeelden opgeleverd. Deze zijn samengebracht in een 

toolkit, die is te vinden op de website van het NOOM. Voor inspiratie, ideeën, voorbeelden en 

praktische materialen: http://www.netwerknoom.nl/56-Bekend-maakt-bemind. 

 

  

http://www.netwerknoom.nl/56-Bekend-maakt-bemind
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4.  Verkorte jaarrekening 2017 met controleverklaring accountant 

 

Op de volgende pagina’s staat de verkorte jaarrekening van 2017 inclusief de 

controleverklaring van de accountant.  

  













 
 

 

VERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan de Algemene Vergadering en Bestuur van Parkinson Vereniging 

 

Ons oordeel 

De samengevatte jaarrekening 2017 (hierna ‘de samengevatte jaarrekening’) van Parkinson Vereniging te 

Bunnik is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2017 van Parkinson Vereniging.  

 

Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten 

consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2017 van Parkinson Vereniging op basis van de 

grondslagen zoals beschreven in de toelichting van de gecontroleerde jaarrekening. 

 

De samengevatte jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2017; 

2. de staat van baten en lasten over 2017; 

3. de grondslagen van waardering en resultaatbepaling. 

 

Samengevatte jaarrekening 

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”. Het kennisnemen van de samengevatte 

jaarrekening en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de 

gecontroleerde jaarrekening van Parkinson Vereniging en onze controleverklaring daarbij.  

 

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij 

Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2017 van Parkinson 

Vereniging in onze controleverklaring van 2 mei 2018. 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de samengevatte jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op basis van de 

grondslagen zoals beschreven in de toelichting van de gecontroleerde jaarrekening.  

 

Onze verantwoordelijkheden 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van 

materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze 

werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 

Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’. 

 

Nieuwegein, 2 mei 2018  

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.  

 

Drs. J.N. Witteveen RA 
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5.  Vooruitblik 2018 

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 25 november 2017 werd het jaarplan 

2018 met bijbehorende begroting besproken en goedgekeurd door de aanwezige leden. De 

volledige versie vindt u op www.parkinson-vereniging.nl/alv2017.  

 

Voor het jaarplan en de begroting 2018 hebben we keuzes moeten maken. Deze keuzes leiden 

tot een optimale inzet van mensen en middelen, zodat stappen kunnen worden gezet in het 

realiseren van de beleidsdoelstellingen.  

Om die reden heeft het jaarplan 2018 ‘Kiezen én delen’ als ondertitel meegekregen. Kiezen 

omdat we vanwege beperkte uren en financiële middelen niet alle gewenste activiteiten en 

projecten kunnen oppakken. En delen omdat het delen van kennis en resultaten essentieel is 

bij alles wat we doen met, door en voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten. 

 

In het ‘Strategisch meerjarenbeleidskader 2016 – 2019’ staan vier beleidsprioriteiten 

beschreven. Hiernavolgend een korte weergave van geplande activiteiten per prioriteit. 

 

1. Vergroten van de invloed van de vereniging in het speelveld van de gezondheidszorg 

Activiteiten 

Projecten die doorlopen vanuit 2017: 

- Medewerking aan kwaliteitsstandaarden: 

o Samen met de VSOP ontwikkelen van zorgstandaard atypische 

parkinsonismen. 

o Met de Patiëntenfederatie Nederland meewerken aan de ontwikkeling van een 

kwaliteitsstandaard Psychosociale zorg bij somatische aandoeningen. 

o Inbreng patiëntenperspectief bij herziening van de richtlijn Beeldvorming bij de 

ziekte van Parkinson (o.l.v. Kennisinstituut Medisch Specialisten). 

o Inbreng patiëntenperspectief bij herziening richtlijn neurologie bij de ziekte van 

Parkinson (o.l.v. Nederlandse Vereniging voor Neurologie) en revalidatie (o.l.v. 

Vereniging van Revalidatieartsen). 

- Deelname aan ParkinsonInzicht stimuleren: 

o Vervolg ronde presentaties bij Parkinson Cafés. 

 

Nieuw in 2018: 

- Medewerking aan een studie naar de (kosten) effectiviteit van 

parkinsonverpleegkundige zorg. 

- In geval van honorering subsidieaanvraag: samenwerking met UMCG in project 

‘Inzetten van verhalen van mensen met parkinson en hun mantelzorgers’.  

- In geval van honorering subsidieaanvraag: medewerking aan project betreffende 

palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson (ParkinsonSupport, van A 

naar Beter, vervolg op ParkinsonSupport). 

 

2. Zichtbare belangenbehartiging 

Activiteiten 

In relatie tot deze beleidsprioriteit zorgt de Parkinson Vereniging er onder andere voor dat: 

- de vereniging vertegenwoordigd is bij diverse overlegstructuren, waaronder College ter 

Beoordeling Geneesmiddelen, afstemmingsoverleg medicatie, afstemmingsoverleg 

verzekerd pakket, wijkverpleging van Patiëntenfederatie Nederland, Clinical Audit 

http://www.parkinson-vereniging.nl/alv2017
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Board ParkinsonInzicht, DICA (onafhankelijk instituut dat klinische registraties verricht), 

platform onderzoek en platform beleid zeldzame aandoeningen van de VSOP. 

 

Nieuwe activiteiten zullen in de meeste gevallen op basis van de actualiteit op projectbasis 

worden gestart, maar alleen als daar ruimte voor beschikbaar is qua personele bezetting en 

de kosten gebudgetteerd kunnen worden binnen het in de begroting 2018 toegekende budget. 

In de planning staan: 

- Inventarisatie naar de uitvoering van de Wmo door de Hogeschool van Rotterdam 

(enquête onder leden over het gebruik van de Wmo: hoe tevreden zijn ze over de 

uitvoering van de Wmo in de regio? Wat gaat goed? En wat niet?). 

- Wat kan de Parkinson Vereniging doen om de wachtlijsten bij DBS te verkorten? 

Afhankelijk van wat er uit de diverse gesprekken met leveranciers, centra en de oproep 

onder de leden komt, zal een actieplan worden ontwikkeld dat in 2018 wordt uitgevoerd. 

- Meldpunt Medicijnen met behulp van de tool van de Patiëntenfederatie Nederland. 

- Het beter op de kaart zetten van psychosociale zorg voor mensen met de ziekte van 

Parkinson en hun naasten. 

 

3. Beïnvloeden richting wetenschappelijk onderzoek 

Activiteiten 

De contacten met stakeholders worden geïnitieerd en onderhouden door eigen mensen en 

met behulp van de daartoe beschikbare middelen. In 2017 is gestart met ‘Op de koffie bij 

parkinsononderzoekers’: een bezoek aan (academische) onderzoekscentra om onderzoekers 

en de vereniging kennis met elkaar te laten maken en te bespreken wat partijen elkaar te 

bieden hebben. Deze activiteit zal in 2018 worden gecontinueerd. Dat geldt evenzo voor de 

jaarlijkse subsidieronde. Er wordt meegewerkt in de Parkinson op Maat-studie en de 

(kosten)effectiviteitsstudie naar parkinsonverpleegkundige zorg (onder andere in verschillende 

adviesstructuren). 

 

4. Versterken zelfmanagementvaardigheden  

Activiteiten 

De activiteiten die vallen onder het versterken van zelfmanagementvaardigheden zijn 

opgenomen in de begroting 2018, onder andere als onderdelen van de Parkinson Academie. 

Een aantal van de geplande activiteiten zijn:  

- Vernieuwen cursus Parkinson? Houd je aandacht erbij! 

- Updaten cursus parkinson en de naasten. De docentenhandleiding wordt aangepast 

volgens het nieuwe systeem (docent volgt de eendaagse algemene trainersopleiding 

en daarna een aparte training voor de inhoudelijke overdracht). De 

docentenhandleiding wordt hierop gebaseerd. 

- Alle docenten krijgen een eendaagse basis-trainerscursus aangeboden. 

Verschillende activiteiten c.q. projecten worden in 2018 voortgezet dan wel verder 

geïmplementeerd. Een voorbeeld hiervan is het organiseren van een ‘Verwendag voor 

partners/mantelzorgers’. 

 

De Parkinson Academie wil zich richten op een vraag gestuurd aanbod van cursussen en 

workshops. Voorbeelden van nieuwe activiteiten die de Parkinson Academie de komende 

jaren wil uitvoeren zijn:  

- Vernieuwen van de cursus Parkinson? Houd zelf de regie! volgens het nieuwe 

systeem. 
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- Ontwikkelen vervolgcursus voor Parkinson? Houd zelf de regie! voor patiënten van wie 

de ziekte in een verder stadium is dan 2-5 jaar. 

- Ontwikkelen nieuwe cursus Parkinson(ismen) en seksualiteit. 

 

5. Versterking draagvlak en financiële positie  

De vier geformuleerde beleidsprioriteiten worden ondersteund door een drietal secundaire 

doelstellingen, waarvan substantiële versterking van het draagvlak van de vereniging en van 

de financiële positie van de vereniging de eerste is.  

 

Voor een versterking van de financiële positie blijft onverminderd een verhoging van het aantal 

leden nodig. De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage, die door een groot aantal leden nog wordt 

verhoogd met een gift, is van groot belang. Naast de leden en vrijwilligers wil de vereniging 

ook het aantal donateurs sterk vergroten. Ook met hen willen we in de breedste zin van het 

woord de binding versterken.  

 

Om als vereniging de huidige en nieuwe activiteiten te kunnen blijven uitvoeren, is een 

volledige focus op fondsenwerving absoluut noodzakelijk. Daarbij vormen erfenissen en 

legaten een zeer gewaardeerd en belangrijk onderdeel. We blijven daarom investeren in het 

onder de aandacht brengen van deze vorm van steun.  

 

Activiteiten 

Bekostiging van de reguliere werkzaamheden vindt plaats conform de begroting 2018. Voor 

nieuwe en additionele activiteiten en projecten zullen externe fondsen worden geworven.  

Daarbij kan qua vorm worden gedacht aan eigen acties, acties van derden en werving bij 

(vermogens)fondsen. Voor 2018 staan in de planning:  

- Vierdaagse Sponsorloop  

- Aanvragen bij fondsen  

- Campagne Nalatenschappen 

- Invoering nieuw CRM-systeem 

 

6. Versterken binding leden en vrijwilligers  

Het versterken van de binding van leden en vrijwilligers aan de vereniging is de tweede 

secundaire doelstelling. 

 

Activiteiten 

Hieronder enkele voorbeelden van activiteiten die aan het versterken van de binding tussen 

en met leden en vrijwilligers bijdragen: 

- Het bezoeken van Parkinson Cafés door bestuursleden en de directeur. 

- Organiseren symposium Wereld Parkinson Dag (april 2018). 

- Organiseren van scholingsdagen voor Parkinson Café medewerkers. 

- Subsidiëren en faciliteren van de Parkinson Cafés. 

- Scholing en begeleiding van spreekbeurthouders. 

- Samenwerking zoeken met yoppersdoelgroep om een landelijk yopperevenement te 

organiseren. 

 

7. Versterking van de interne en externe communicatiefuncties en -activiteiten  

De versterking van de interne en externe communicatiefuncties en –activiteiten vormt de derde 

secundaire meerjarenbeleidsdoelstelling.  
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Sinds jaar en dag verschijnt vijf maal per jaar het Parkinson Magazine, wordt er met hoge 

frequentie een Nieuwsflits verzonden en wordt daar waar nodig en nuttig gebruik gemaakt van 

sociale media. In 2018 zal de website worden vernieuwd en deze zal naar verwachting in het 

voorjaar worden gelanceerd.  

 

Activiteiten 

In de begroting van 2018 is, naast de reguliere activiteiten, een bedrag begroot voor de 

beoogde vernieuwing van de website. Daarnaast staat in de planning:  

- Het bieden van specifiek lotgenotencontact op sociale media (met name via 

Facebook): Yoppers, mantelzorgers etc.  

- Website Parkinson Cafés: begeleiden Cafés die een pagina hebben, nieuwe pagina’s 

en e-mailadressen aanmaken etc. Daarnaast verloop evalueren.  

- Herschrijven/actualiseren van voorlichtingsmateriaal. 

- Actief delen van resultaten via de beschikbare communicatiekanalen. Als voorbeeld 

kan worden genoemd: resultaten van onderzoeken waaraan is bijgedragen. 

 

8. Verenigingskantoor en organisatie  

Activiteiten 

In 2017 is gestart met de voorbereidingen die uiteindelijk in het voorjaar van 2018 zullen 

uitmonden in de overstap naar een nieuw CRM-systeem (zie ook pagina 16).  

 

In de nieuwsbrieven wordt de optie voor betalen met iDeal toegevoegd, zodat leden van de 

vereniging direct kunnen betalen via de bevestiging van bijvoorbeeld cursussen en landelijke 

dagen. 

 

Facturatie bij de Parkinson Vereniging vindt op dit moment alleen per hard-copy factuur plaats. 

In sommige gevallen wordt de uitdraai van de factuur nu gescand om digitaal te verzenden 

(PDF per e-mail). Er zal aan worden gewerkt om in 2018 het boekhoudsysteem zo in te richten 

dat facturatie per e-mail tevens een mogelijkheid wordt. Hiervoor is het nodig dat de e-

mailadressen die geregistreerd staan in de ledenadministratie actueel zijn. 
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Dankwoord 

 

Bestuur en directie bedanken iedereen die zich vrijwillig inzet voor en/of actief betrokken is bij 

de activiteiten van de Parkinson Vereniging heel hartelijk. Tevens spreken wij onze waardering 

uit voor de geweldige inzet van de medewerkers van het bureau.  

 

Onze speciale dank gaat uit naar: provinciaal coördinatoren, spreekbeurthouders, stand 

medewerkers, docenten van de Parkinson Academie, Parkinson Café teams en al diegenen 

die hen ondersteunen.  

 

Ook danken wij van harte onze sponsoren op wiens onmisbare financiële steun wij in het 

afgelopen jaar opnieuw mochten rekenen.  

 

Tevens bedanken wij de leden van de: redactie Parkinson Magazine, Parkinson Advies Raad 

(PAR), Commissie Parkinsonismen, werkgroep Aanvullende Therapieën (WAT), werkgroep 

Wetenschapsnieuws, projectgroep Wmo en werkgroep Parkinson en Werk. 

 

Wij danken ook onze ambassadeurs Jerney Kaagman en Olga Commandeur voor hun 

onverminderde betrokkenheid bij het werk van de Parkinson Vereniging. 
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Bijlage 1: Parkinson Cafés en Parkinson Teams 

 

Groningen 
 

Appingedam: ASWA gebouw, Klauckelaan 16, 9902 KZ, Appingedam 

 

Groningen: Maartenshof Grand Café, Schaaksport 100-102, 9728 PG, Groningen 

 

Stadskanaal: De Spont, Gandhiplein 3, 9500 VB, Stadskanaal 

 

Friesland 
 

Bolsward: Woon-zorg- en behandelcentrum Bloemkamp, Floridus Campuslaan 1, 8701 AK 

Bolsward 

 

Burgum: Woonzorgcentrum Berchhiem, Prins Bernhardstraat 74, 9251 GM Burgum  

 

Leeuwarden: Wijkzorgcentrum De Hofwijck, Dirk Zeperweg 2, 8917 AZ, Leeuwarden 

 

Drenthe 
 

Assen: Centrum voor Ouderenzorg Cerestaete, Ceresplein 11A, Assen 

 
Emmen: De Schans, Laan van het Kwekebos 118, 7823 LJ, Emmen 

 

Meppel/Steenwijkerland: afwisselend  

Isala Diaconessenziekenhuis, Hoogeveenseweg 38, Meppel 

Zonnekamp, Oyershoeve 1,  Steenwijk 

 

Overijssel 
 

Deventer: PW Janssen, Hermelijn 2, 7423 EJ, Deventer 

 

Enschede: Roomweg 167D, 7523 BM Enschede 

 

Hardenberg:  Clara Feyoena Heem, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg 

 

Hengelo: Woonzorgcomplex Het Borsthuis (restaurant), P.C. Borstlaan 10, 7555 SH Hengelo 

 

Nijverdal: Voetbalvereniging De Zweef, Koersendijk 25, 7443 PP Nijverdal 

 

Zwolle: Woonzorgcentrum Rivierenhof, Zijpe 4, 8032 HX Zwolle 

 

Flevoland 
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Almere: Het Filmwijkcentrum, Walt Disneyplantsoen 76/78, 1325 SX, Almere 

 

Emmeloord: De Poort van Smeden (Orangerie), Raamstraat 6 Emmeloord 

 

Lelystad: Hanzeborg, Koningsbergenstraat 201A, Lelystad 

 

 

Gelderland 
 

Apeldoorn: Randerode, Zuster Meijboomlaan 10, 7334 DV Apeldoorn 

 

Arnhem: Verpleeghuis Heijendaal, Elisabethshof 201, 6812 XA, Arnhem  

 

Barneveld: Bowling en Partycentrum Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 3771 CB Barneveld 

 

Ede: Opella, Oost Breukelderweg 1, Bennekom 

 

Doetinchem: Waterrijk, Willy Brandtplein 24, 7007 LB, Doetinchem  

 

Harderwijk: wijkontmoetingscentrum “De Aanleg”, Albert Verweyplein, 3842 HH te 

Harderwijk 

 

Nijmegen: Wijkcentrum de ARK van Oost, Cipresstraat 154, 6523 HR Nijmegen 

 

Tiel (Rivierenland): Wijkcentrum Westroyen, Predikbroederweg 14, 4003 AL Tiel 

 

Warnsveld (Zutphen): De Warkense Molen, Lage Lochemseweg 23, 7231 PK Warnsveld  

 

Zevenaar: Liemerije, Hunneveldweg 12, 6903 ZN  Zevenaar 

 

Utrecht 
 

Amersfoort (Eemland): Zorgcentrum Birkhoven, Soesterweg 533, 3819 BA, Amersfoort 

 

Bilthoven: Woon- en Zorgcentrum De Koperwiek, Koperwieklaan 3, Bilthoven 

 

Driebergen: Zorgcentrum Sparrenheide, Sparrenheide 1, Driebergen 

 

Nieuwegein:  

Zorgcentrum Vreeswijk, Lekboulevard 10, 3434 GL Nieuwegein 

 

Woerden: Boogh Harmelen, Hendriklaan 7,3481 VR Harmelen  

 

Noord Holland 
 

Alkmaar:De Wijkplaats, Herenweg 14, 1829 AG  Oudorp/Alkmaar 
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Amsterdam: Cordaan Olympisch Kwartier, Amstelveenseweg 308, 1076 CS, Amsterdam  

 

Haarlem: Wijkcentrum de Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98, 2035VD, Haarlem  

 

Heemskerk (IJmond): SCC De Jansheeren, Maltezerplein 1, 1961 JC, Heemskerk  

 

Hoorn (West-Friesland): Restaurant ‘de Wilg’ Avondlicht, Geldelozeweg 66, 1625 NXHoorn  

 

Laren: Amaris Theodotion, (Ridderzaal) Werkdroger 1, 1251 CM, Laren 

 

 

 

Purmerend (Waterland):Verpleeghuis Novawhere, Prof. Mr. P.J. Oudlaan 1, 1444 HT, 

Purmerend 

 

Schagen: Magnushof, Jacob Ruijsdaellaan 30, 1741 KW Schagen.   

 

Zuid Holland 
 

Alphen a/d Rijn: Wijkcentrum Kerk en Zanen, De Oude Wereld 51-59, 2408 NV, Alphen a/d 

Rijn 

 

Hellevoetsluis(Voorne-Putten): Vliedbergstraat 9, 3224 ZH Hellevoetsluis. 

 

Delft: Restaurant Sophia Revalidatie Delft, Reinier de Graafweg 1, Delft 

 

Den Haag: Het Zamen, Esperantoplein 12, 2518 LE Den Haag    

 

Dordrecht: Albert Schweitzer ziekenhuis, Locatie Dordwijk , Albert Schweitzerplaats 25, 

3300 AK Dordrecht  

 

Gorinchem: Woonzorgcentrum De Bannehof, Voermanstraat 169 te Gorinchem 

 

Oegstgeest: Woon- & Zorgcentrum Wijckerslooth, Van Wijckersloothplein 1, 2341 BB, 

Oegstgeest  

 

Reeuwijk (Groene Hart): Dienstencentrum “De Reehorst”, Poelruit 12, 2811 SX Reeuwijk  

 

Rotterdam: Reizend Parkinson Café (locatie: Laurens Antonius IJsselmonde, Antonius 

Binneweg, Havenziekenhuis)    

 

Schiedam: Frankeland, Sint Liduinastraat 10, 3117 CS, Schiedam 

 

Zoetermeer: Recreatieruimte Bijdorp, Bijdorplaan 471-477, 2713 SZ Zoetermeer 
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Zeeland 
 

Middelburg: Grandcafe Buitenrust, Buitenruststraat 221, 4337 EP, Middelburg  

 

Noord Brabant 
 

Breda: Dorpshuis ‘t Web, Zuringveld 1, 4847 KS Teteringen 

 

Eindhoven: Vitalis Peppelrode, Ds. Th. Fliednerstraat 5, 5631 BM Eindhoven. 

 

Heerle (West Brabant):Dorpshuis De Schalm, Herelsestraat 100, 4726 AH Heerle  

 

Helmond: Vergadercentrum Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, 5707 HA Helmond 

 

’s-Hertogenbosch: SCC ‘De Biechten’,Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA Hintham 

 

Loon op Zand (Midden Brabant): De Financiën, Kasteellaan 29, 5175 BC Loon op Zand 

 

Valkenswaard: Antwerpsebaan 3, 5554 JV, Valkenswaard 

 

Zeeland (Oss-Uden-Veghel): Zalencentrum Het Witte Huis, Reekseweg 7, 5411 RB 

Zeeland 

 

Limburg 
 

Heerlen (Parkstad): Cultuurhuis, Sittarderweg 145, 6412 CD, Heerlen 

 

Maastricht: Buurtcentrum De Boeckel, Roserije 410, 6228 DN, Maastricht 

 

Roermond: Gemeenschapshuis 't Sjoolpaad, Schoolpad 55A, 6045 AL Roermond 

 

Sittard-Geleen (Westelijke Mijnstreek): ’t Trefpunt, Pancratiusstraat 23, 6151CD, Munster 

Geleen 

 

Venlo: Zalzershof, Zalzerskampweg 64, 5926 PL, Hout/Blerick 
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Bijlage 2: Brochures en ander informatiemateriaal 

 

De Parkinson Vereniging – Samen staan we sterker   

Algemene informatie over de vereniging en haar kerntaken lotgenotencontact, 

belangenbehartiging en informatievoorziening. 

 

De ziekte van Parkinson   

Voor wie in het kort de belangrijkste informatie over de ziekte van Parkinson wil weten.  

 

Parkinsonismen  

Een toelichting op de verschillende vormen van parkinsonismen. 

 

Top-Tien kaart verpleeghuiszorg  

Informatie voor verplegenden en verzorgenden. 10 tips met aandachtspunten op A4-formaat 

(op muurkaart met plakstrip) 

 

Nalaten 

Informatie over het nalaten aan de Parkinson Vereniging.  

 

Geef om parkinson 

Over verschillende mogelijkheden om de Parkinson Vereniging te steunen, zoals giften en 

fondsenwervende acties.  

 

De laatste fase van de ziekte van Parkinson 

Informatie en handvatten betreffende de laatste fase bij de ziekte van Parkinson. Prijs: gratis 

voor leden, € 2,75 voor niet-leden. 

 

Informatie leaflets over aspecten van leven met de ziekte van Parkinson  

Samenvattingen van brochures waarvan de uitgebreide versie te downloaden is via 

www.parkinson-vereniging.nl.  

 

Europees Medicijnen Paspoort (EMP)    

Met het EMP kunt u in elf Europese talen informatie verstrekken over onder andere uw 

aandoening(en) en uw medicijngebruik. Prijs € 2,60. 

 

DVD - Patiënt worden kan altijd nog  

Een schets van het leven van acht mensen die dagelijks worden geconfronteerd met het 

hebben van de ziekte van Parkinson. Prijs € 17,50.                  

 

DVD – Bewegingsoefeningen  

Oefeningen en bewegingsadviezen voor mensen met de ziekte van Parkinson, inclusief 

metronoom (instrument dat ritme weergeeft). Prijs € 27,00.  

 

Wmo-map 

Map met set van 15 informatiekaarten over Wmo met informatie voor zowel de patiënt als de 

gemeente. Prijs: gratis voor leden, € 4,00 voor niet-leden.  

 

http://www.parkinson-vereniging.nl/
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Brochures te downloaden via www.parkinson-vereniging.nl   

O.a. Parkinson en logopedie, Parkinson en voeding, Psychoses bij Parkinson, Parkinson en 

seksualiteit, Leven met PSP & MSA, Parkinson en Werk, Second Opinion, Parkinson en 

stereotactische operaties Parkinson en verpleeghuizen, Yopperkids en parkinsonmonitor. 

 

Multidisciplinaire Richtlijn bij de ziekte van Parkinson  

Een handzaam, toegankelijk en nuttig boekje dat zicht richt op patiënten, 

partners, zorgverleners en mantelzorgers. Prijs: € 9,40. 

 

Te bestellen bij derden:   

- Medicijnpieper  

- Zorgboek ‘Ziekte van Parkinson zorgboek ‘Parkinsonismen’ en 

zorgboek ‘zorgboek parkinson(ismen) en de naasten  

- Parkinson en Nu?  

- Mijn denken stottert vaak meer dan mijn benen 

 

    Multidisciplinaire Richtlijn 

  

http://www.parkinson-vereniging.nl/
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Bijlage 3: Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering 2017 

 

Parkinson Vereniging  

Algemene Ledenvergadering  

Zaterdag 25 november 2017 van 10.30 uur tot 15.00 uur 

Locatie: Landgoed Zonheuvel in Doorn  

 

Aanwezig namens het bestuur:  

Eric Roos       Voorzitter  

Raymond Ronkes      Secretaris 

Popko Muller       Penningmeester  

Roelie Fokkens      Vicevoorzitter  

Chris Struiksma      Lid  

Joan van Haaften      Lid  

Koen Gilissen      Lid  

Henk Blaauw      Aspirant lid 

Marja Overvest-Meijer    Aspirant lid 

 

Aanwezig namens het bureau:  

Carla Aalderink      Directeur  

Masja van het Hoofd      Beleidsmedewerker  

Trees van Riel      Coördinator administratie  

Colinda Roos       Officemanager/Financieel medewerker  

Janine Boot       Office-assistent  

 

Notulist:  

Nynke de Monchy  

 

Bijlagen:  

1. Presentielijst ALV Parkinson Vereniging 25 november 2017  

2. Presentatie ALV 25 november 2017 

 

1.Opening  

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Wijzigingsvoorstellen worden behandeld per 

agendapunt. De vooraf ingediende wijzigingsvoorstellen staan beschreven in bijlage 2 bij dit 

verslag. Er zijn geen opmerkingen of wijzigingen op de agenda. 

 

2. Agenda, mededelingen en ingekomen stukken 

Er worden foto’s gemaakt, wie hiertegen bezwaar heeft kan dit aangeven. Niemand geeft 

aan bezwaar te hebben. De verenigingsmeeuw wordt onder dankzegging door de voorzitter 

opgespeld bij de heer Hans van Leeuwen. Zijn echtgenote Gonnie ontvangt bloemen. Van 

Leeuwen heeft een enorme staat van dienst in diverse vrijwilligersfuncties binnen de PV 

sinds 2005, onder meer als regiocontactpersoon, docent PHJAE en voorzitter van de 

projectgroep PHJAE. Daarnaast is hij ook trouw bezoeker van verenigingsactiviteiten.  

 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 26 november 2016  

Marcelle Barion vraagt naar de stand van zaken m.b.t. het partnerlidmaatschap n.a.v. blz. 8. 

Raymond meldt dat hierover is gesproken binnen het bestuur. Het huidige lidmaatschap 
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biedt voldoende ruimte, er zijn geen voordelen voor een partnerlidmaatschap. Hij noemt 

onder andere de dubbele kosten die hiermee gepaard gaan (Parkinson Magazine). Er wordt 

opgemerkt dat partners geen stemrecht hebben. Carla noemt de financiële consequenties 

van het partnerlidmaatschap die niet zijn te overzien op dit moment. Het is een van de 

redenen dat er wordt gewerkt aan een nieuw CRM, waarin wel meer mogelijkheden zijn om 

dergelijke aanpassingen te doen.  Er zijn verder geen opmerkingen over de notulen. 

  

 De notulen worden unaniem aangenomen door de ALV.  

  

4. Jaarverslag en jaarrekening 2016 

Er zijn twee reacties binnengekomen op het jaarverslag.  

 

Ingekomen reactie 1: 

Het min of mee stabiel blijvende ledenaantal van de afgelopen jaren baart de indiener 

zorgen, gezien het feit dat het aantal patiënten toeneemt. De voorzitter deelt deze zorg, er 

wordt aan gewerkt dit aantal te vergroten. Onderzoek van PGO laat zien dat er verenigingen 

zijn waar wel groei wordt geconstateerd. Carla vult aan: het is belangrijk om bij de bron te 

werven: in het PC, bij de neurologen etc. Landelijke tendens is dat mensen zich minder 

verbinden aan een vereniging. Een van de leden noemt de verwarring tussen PV en SPF. 

Carla refereert aan de mailing van SPF waarin werd gesproken over een doorbraak op 

gebied van onderzoek, als motivatie om meer geld te werven. Dit is een misleiding, waar de 

PV last van heeft. Het onderscheid is bij mensen vaak niet helder. Martin van Schijndel 

vraagt of de PV niet de confrontatie aan moet gaan met SPF. Er wordt in het bestuur 

gesproken over een statement naar aanleiding van deze misleidende uiting. Een lid vraagt of 

de ALV hieraan haar steun kan bieden. Het is belangrijk hier subtiel mee om te gaan. 

Marcelle Barion ervaart de PC’s in het land als eilandjes, zonder veel affiniteit met de PV. 

Naast de directeur bezoeken ook de bestuursleden de PC’s, om de band met de PV te 

versterken.  

 

Martin van Schijndel biedt zijn hulp aan voor wat betreft het oplossen van de verwarring 

rondom SPF. 

 

Ingekomen reactie 2:  

Kiezen tussen ALV en invoering van een ledenraad. De indiener vindt de 

ledenvertegenwoordiging klein in de ALV. Het bestuur houdt te weinig rekening met het 

gebrek aan energie van mensen met parkinson om stukken te lezen en hierop te reageren. 

Het democratisch recht kan zo niet altijd benut worden. Het zorgpunt wordt herkend, het is 

de vraag of de ledenraad de oplossing biedt. De uitbreiding van het aantal ALV’s per jaar 

komt aan de orde bij de statutenwijzigingen. Een ALV is een wettelijke verplichting. Kees 

Vermunt mist informatie om agendapunten goed te kunnen beoordelen. Bijvoorbeeld het 

goedkeuren van de begroting 2018 wanneer het financiële jaarverslag van 2017 nog niet 

rond is.  

 

De jaarrekening 2016: 

De volledige jaarrekening staat sinds mei op de website van de PV. De penningmeester 

geeft een korte toelichting. 

 



 

 43 

Baten: Er was een wisseling in de directie en ziekte van een werknemer, welke kosten met 

zich meebrachten. De grote verschillen in baten zijn te wijten aan het wegvallen van 

subsidies. Er is door de leden meer betaald aan contributies. Erfenissen en legaten zijn 

hoger dan verwacht, dit geldt ook voor donaties en schenkingen.  

 

Lasten: de personeelskosten zijn hoger dan begroot, mede door ziekte. Er moesten externen 

worden ingehuurd, die duurder zijn dan personeel in loondienst. Kantoorkosten zijn lager 

geworden. In 2016 is het financiële reilen en zeilen van de PC’s georganiseerd en verwerkt 

in de boekhouding. Overige activiteitenkosten zijn lager dan begroot, door activiteiten die niet 

doorgingen als gevolg van ziekte van personeel. Ook op het gebied van onderzoek zijn 

baten geboekt om dezelfde reden.  

 

De continuïteitsreserve is aangevuld, omdat deze niet hoog genoeg was. De 

bestemmingsreserve PC’s is geoormerkt voor de individuele PC’s. Het bestuur heeft 

gekeken welke beleidsprioriteiten nog niet zijn uitgevoerd, zodat deze nu wel uitgevoerd 

gaan worden. Sinds 2015 was er een voorziening voor het jubileum, welke is gebruikt. De 

vereniging is financieel solide, dit moet ook zo worden gehouden.  

 

Vraag van een lid: Wat houden acties voor fondsenwerving in? Dit heeft te maken met 

specifieke campagnes, zoals de belcampage. Kosten gaan voor de baten uit als het gaat om 

fondsenwerving. 

 

Vraag van een lid: Wat is de mening van het bestuur m.b.t. bijdragen van de farmaceutische 

industrie. Hierover is nog geen officieel standpunt geformuleerd. Er zouden veel projecten 

niet meer kunnen worden uitgevoerd wanneer er geen steun was van de farmaceutische 

industrie. De brochure over geavanceerde therapieën is hier een voorbeeld van.  

 

Vraag van een lid: Waarom is er minder besteed aan acties voor ledenwerving? Dit heeft te 

maken met de krappe personeelsbezetting waardoor niet alle projecten uitgevoerd konden 

worden. 

 

Vraag van een lid: Is er een prognose voor 2017? Dit komt aan de orde bij het bespreken 

van de begroting 2018.  

 

Vraag van een lid: Wat houdt de post voor de PC’s in? Dit zijn gelden die ter beschikking zijn 

van de PC’s.  

 

Vraag van een lid: Wat is het effect van de belcampagne? Het effect is dat de 

contributiebijdragen zijn toegenomen, dit betekent in totaal 50.000 euro meer aan inkomsten.  

 

 Het jaarverslag 2016 wordt middels stemming unaniem aangenomen door de ALV. 

 

 De jaarrekening 2016 wordt middels stemming unaniem aangenomen door de ALV. 

 

Presentatie door de heer Jonas den Heijer (Centre for Human Drug Research, CHDR).  

Den Heijer spreekt over geneesmiddelenonderzoek in het algemeen en in het bijzonder over 

een nieuw medicijn dat in ontwikkeling is voor mensen met de ziekte van Parkinson die een 
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mutatie in het GBA 1 gen hebben. Een verslag hiervan verschijnt in Parkinson Magazine 1 

van 2018. 

 

5. Uitvoering beleid en activiteiten 2018  

Jaarplan 2018  

Wijzigingsvoorstel 3: De indiener gaat akkoord met het alternatieve voorstel van het bestuur.  

 

 De leden nemen middels stemming het alternatieve voorstel van het bestuur unaniem 

aan.  

 

Ingekomen reactie 4: Ter aanvulling, is het belang van de leden niet groter om hierover meer 

informatie te krijgen? De enquête is door ruim 700 leden ingevuld. De resultaten worden 

afgewacht, om hier specifiek acties op te kunnen ondernemen voor mensen met parkinson. 

Het eindrapport wordt in februari 2018 verwacht. 

 

Ingekomen reactie 5: Korte aanvulling van de indiener is dat urgentie wordt gemist in het 

jaarplan. Carla nodigt de indieners uit om hierover in gesprek te gaan zodat concrete ideeën 

kunnen worden gegeven zijn om zo tot een plan te komen. Het heeft zeker de aandacht, 

ledenwerving is essentieel. Meer informatie over de financiële situatie 2017 komt aan de 

orde bij de begroting. 

 

Wijzigingsvoorstel 6: Indiener begrijpt niet waarom de PC’s hierbij betrokken moeten worden. 

Er moet tot meer concretere plannen worden overgegaan. Henk Blaauw meldt dat de PC’s 

gebruikt kunnen worden, dit moet worden gecoördineerd door het bestuur. 

  

 Het wijzigingsvoorstel 6 wordt ingetrokken door de indiener, de actie blijft staan. 

 

Wijzigingsvoorstel 7: Deze folders zouden er in de basis moeten zijn. Dit moet hoge prioriteit 

krijgen. 

Opmerking: er zijn dvd’s verkrijgbaar hierover die weinig worden verkocht. Er moet wellicht 

meer met moderne communicatiemiddelen worden gewerkt. 

 

 Wijzigingsvoorstel 7 wordt middels stemming unaniem aangenomen door de ALV. 

 

Besluitvorming jaarplan 2018 

 

 Het jaarplan 2018 wordt middels stemming unaniem aangenomen door de ALV. 

 

Begroting 2018  

Algemene opmerking van de penningmeester: de indeling van de begroting is gewijzigd en 

gerubriceerd naar de kerntaken van de PV. Er is weinig verschil in opbrengsten, maar er zijn 

wel verschillen aan de lastenkant. De subsidie van PBF  viel hoger uit dan verwacht, maar 

deze valt weg in 2018. De subsidie PGO blijft gelijk, contributies en donaties zijn iets lager 

dan begroot. Dit komt door posten die zijn opgeruimd. Nalatenschappen zijn lastig te 

prognosticeren. Deze post meegenomen, wordt de begroting gehaald. Voor 2018 

verwachten we 500.000 euro te kunnen creëren aan baten. 
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De begroting 2018 is meer in lijn met 2017, de baten gaan iets omlaag onder meer door de 

PBF-subsidie die wegvalt. Eerst worden kerntaken genoemd en vervolgens de algemene 

kosten. Prognose en begroting komen lager uit dan verwacht. Vanaf nu zijn alle posten 

ondergebracht daar waar ze thuishoren. Het verschil tussen prognose en begroting zit in de 

lasten; over de hele linie zijn de kosten naar beneden gegaan.  

 

Vraag van een lid: Hoe zijn de gelden van de PC’s verwerkt? Deze vallen onder de post 

‘elkaar ontmoeten’. Dit zijn de kosten die de PC’s kunnen declareren. Eigen activiteiten 

vallen hierbuiten bij baten en lasten. 

 

Vraag van een lid: Klopt het dat een PC dat een eigen stichting heeft wel subsidie krijgt van 

de PV? Nee, dit is niet meer aan de orde. 

 

Ingekomen reactie 8: Met deze informatie kan de indiener dit beter beoordelen. De conclusie 

van Kees Vermunt is dat we als PV te bescheiden zijn. In de inkomstenbron zit een grote 

onzekere factor, het is een verkeerd signaal om hiervan de vaste kosten te vergoeden. 

Beleid moet worden uitgevoerd zodat goede dingen worden gedaan met de inkomsten.  

 

Besluitvorming begroting 2018 

 

 De begroting 2018 wordt met meerderheid van stemmen aangenomen door de ALV. 

 

6. Bespreken en vaststellen statuten en reglementen  

Statuten, voorstel tot wijziging  

Carla heeft na de ALV 2016 de statuten gecontroleerd en geconstateerd dat er een aantal 

zaken niet kloppen. Er is contact gezocht met notaris Karen Anne Hüpler-Hebben, die 

aanwezig is om inhoudelijke toelichting te geven op de overwegingen bij de voorgestelde 

statutenwijziging voor de Parkinson Vereniging:  

a. De statuten voldeden op geen enkel punt aan de wettelijke bepalingen omtrent ANBI.  

b. De statuten zijn in lijn gebracht met de huidige wet- en regelgeving.  

c. Er is een professionaliseringsslag gemaakt die past bij de maatschappelijke rol van de 

PV.  

d. Benoeming van bestuurders is vanuit governance overwegingen vastgelegd in de 

statuten.  

e. Good governance (regels voor goed bestuur) is verwerkt in statuten en HR.  

f. Statuten en HR zijn in lijn gebracht met de wijze waarop in de praktijk wordt gehandeld.  

g. Het bestuurs-directiemodel is in de statuten opgenomen. 

h. Twee bestuurders kunnen gezamenlijk handelend de vereniging vertegenwoordigen. 

i. Een tweede herbenoeming is mogelijk gemaakt voor een periode van één jaar.  

j. De vereniging kent geen afdelingsstructuur meer. Bepalingen hieromtrent zijn verwijderd.  

k. In de statuten is vastgelegd dat het bestuur de accountant benoemt.  

 

Wijzigingsvoorstel 10: Indiener refereert aan artikel 28, blz. 15. Aan het bestuur komen alle 

bevoegdheden toe, in de wet staat echter dat dit de ALV is. De notaris legt uit dat hiervan 

mag worden afgeweken. In de huidige statuten staat ALV, hierover mag een 

wijzigingsvoorstel worden ingediend.  

 

 De tekst in artikel 28 van de statuten blijft ongewijzigd met een meerderheid van 
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stemmen van de ALV. 

 

Wijzigingsvoorstel 11: Wordt ingetrokken door de indiener. 

 

Wijzigingsvoorstel 12: In de statuten wordt gezegd dat het bestuur een accountant aanstelt, 

en als dit niet gebeurt dat er een kascommissie wordt ingesteld. De notaris voegt toe in 

artikel 21: behoudens de in artikel 16 lid 6 gestelde commissie.  

 

 De aanvulling van de notaris in acht genomen trekt de indiener het wijzigingsvoorstel 

in.  

 

 De ALV gaat middels stemming unaniem akkoord met de door de notaris 

voorgestelde wijziging. 

 

Wijzigingsvoorstel 13: De belangrijkste wijziging is dat de ALV het recht blijft houden 

commissies in te stellen. Deze mogelijkheid wil de indiener behouden. De notaris licht toe: er 

is een verschil tussen artikel 21.6 en artikel 21.1. Het verschil zit erin dat het interne 

commissies betreft. Deze ruimte is er, zoals de tekst nu voorligt.  

 

Een lid vraagt of er een bepaald aantal leden aanwezig moet zijn voor rechtsgeldigheid van 

stemmen. Dit is niet het geval. Het is wel zo dat twee derde van de stemmen van de 

aanwezige stemgerechtigden nodig is om te spreken van een meerderheid.  

 

 Wijzigingsvoorstel 13 wordt met meerderheid van stemmen overgenomen door de 

ALV. 

 

De notaris doet een wijzigingsvoorstel m.b.t. artikel 11.2, sub f: op moment van benoeming 

moet iemand lid zijn. Er is sprake van dat voorzitter geen lid hoeft te zijn. Het voorstel is dat f 

wordt verwijderd en g wordt. Iedereen wordt lid.  

 

 Het wijzigingsvoorstel van de notaris wordt middels stemming unaniem aangenomen 

door de ALV. 

 

 De wijzigingsvoorstellen die zijn aangenomen in acht genomen worden de statuten 

middels stemming aangenomen door de ALV.  

 

Huishoudelijk reglement  

Wijzigingsvoorstel 14: Indiener vindt dat er maar door weinig leden wijzigingsvoorstellen 

worden ingediend. De vraag is of de wijzigingsvoorstellen niet ter vergadering moeten 

worden voorgesteld om de drempel te verlagen. De wijzigingsvoorstellen zijn in het leven 

geroepen om als bureau en bestuur vragen en opmerkingen te kunnen voorbereiden. 

Raymond merkt op dat dit vrij uniek is. Het bestuur zou beide mogelijkheden willen 

handhaven. De indiener vindt dat de informatievoorziening vooraf te summier is. Carla merkt 

op dat het een het ander niet uitsluit. Leden kunnen zowel vooraf een wijzigingsvoorstel 

indienen, als staande de vergadering. 

 

 Wijzigingsvoorstel 14 wordt middels stemming met meerderheid van stemmen 

verworpen door de ALV. 
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Wijzigingsvoorstel m.b.t. artikel 20: ‘Commissie van toezicht’ moet zijn ‘bestuur’. 

 

 Dit wijzigingsvoorstel wordt met meerderheid van stemmen aangenomen door de 

ALV. 

 

Wijzigingsvoorstel 15: Indiener vraagt hoe het komt dat het bureau een ander standpunt 

heeft gekozen. Dit heeft een praktische reden, te weten de programmering. De indiener doelt 

op de verschillende termijnen voor het indienen van wijzigingsvoorstellen. In de tekst op het 

formulier voor wijzigingsvoorstellen staat tot 20 november 12.00 uur. Dit biedt minder ruimte 

dan in het huidige reglement.  De essentie is dat er meer ruimte hiervoor moet zijn voor de 

leden. Er wordt door het bestuur beterschap belooft m.b.t. de informatievoorziening vooraf.  

 

Wijzigingsvoorstel van de notaris: In artikel 1.3 wordt verwezen naar 5.4. Dit moet artikel 5.3 

zijn.  

 

 Het wijzigingsvoorstel van de notaris m.b.t. artikel 1.3 wordt unaniem aangenomen 

door de ALV.  

 

Ledenraadpleging vindt alleen plaats als het bestuur het opportuun vindt. De ALV kan dit 

echter ook vinden. Het wijzigingsvoorstel is ‘Ter beoordeling van het bestuur’ te verwijderen.  

 

 Het wijzigingsvoorstel wordt middels stemming met meerderheid van stemmen 

aangenomen door de ALV.  

 

 Het huishoudelijk reglement wordt middels stemming aangenomen door de ALV. 

 

Reglement Verenigingswaardering  

Het reglement verenigingswaardering wordt middels stemming unaniem aangenomen. 

 

Klachtenregeling 

Het klachtenreglement wordt middels stemming unaniem aangenomen door de ALV. 

  

Reglement Parkinson Advies Raad  

Wijzigingsvoorstel 16: 

  

 Het wijzigingsvoorstel van het bestuur wordt middels stemming unaniem 

aangenomen door de ALV. 

 

Wijzigingsvoorstel 17: Indiener begrijpt het voorstel niet helemaal. Waarom wordt dit aantal 

gemaximaliseerd? Dit heeft te maken met kosten en support vanuit het bureau. De indiener 

vindt de veronderstelling vreemd dat de PAR bij elkaar zou komen als dit niet nodig is. Het 

voorstel is na overleg minimaal 4 en maximaal 8 te benoemen.  

 

 Het gewijzigd wijzigingsvoorstel wordt middels stemming unaniem aangenomen door 

de ALV.  

 

 Het reglement PAR wordt middels stemming unaniem aangenomen door de ALV. 



 

 48 

 

7. Samenstelling bestuur  

Herbenoeming Eric Roos, voorzitter, voor een extra termijn van één jaar 

Hierover wordt schriftelijk gestemd door de leden.  

 

 Met 28 stemmen voor en 2 onthoudingen blijft Eric nog een jaar voorzitter. 

 

De vraag is hoe de continuïteit gewaarborgd wordt in het bestuur nu ook de vicevoorzitter 

aftreedt. Raymond neemt deze rol over in combinatie met de functie van secretaris.   

 

Aftreden Joan van Haaften en Chris Struiksma, beiden algemeen bestuurslid en Roelie 

Fokkens, vicevoorzitter  

De voorzitter bedankt de aftredende bestuursleden voor hun bijdragen aan het bestuur in de 

afgelopen jaren. Zij ontvangen bloemen en er volgt nog een gezamenlijk etentje ter afsluiting. 

 

 

Voorstellen van en stemmen over kandidaat algemeen bestuurslid, de heer Henk Blaauw  

Henk Blaauw stelt zich voor aan de ALV. Er volgt voor zijn benoeming een schriftelijke 

stemming.  

 De leden stemmen unaniem voor de toetreding van Henk Blaauw tot het bestuur.  

 

Voorstellen van en stemmen over kandidaat algemeen bestuurslid, mevrouw Marja 

Overvest-Meijer 

Marja Overvest-Meijer stelt zich voor aan de ALV. Zij is al langer actief als vrijwilliger voor de 

PV, in de rol van docent van de cursus PHJAE. Er volgt voor haar benoeming een 

schriftelijke stemming.  

 De leden stemmen unaniem voor de toetreding van Marja Overvest-Meijer tot het 

bestuur.  

 

8. W.v.t.t.k.  

De nieuwe bestuursleden wordt veel plezier en succes gewenst in hun rol als bestuurslid. 

 

9. Sluiting  

 

 

 

  



 

 49 

Besluitenlijst 

 

 De notulen van de ALV van 26 november 2016 zijn aangenomen door de ALV. 

 Het jaarverslag 2016 wordt unaniem aangenomen door de ALV. 

 De jaarrekening 2016 wordt unaniem aangenomen door de ALV. 

 Het voorstel van het bestuur op wijzigingsvoorstel 3 wordt unaniem aangenomen 

door de ALV. 

 Wijzigingsvoorstel 6 wordt ingetrokken door de indiener. 

 Wijzigingsvoorstel 7 wordt unaniem aangenomen door de ALV. 

 Het jaarplan 2018 wordt unaniem aangenomen door de ALV. 

 De begroting 2018 wordt met meerderheid van stemmen door de ALV aangenomen. 

 De ALV gaat unaniem akkoord met de door de notaris voorgestelde wijziging op 

artikel 21 van de statuten. 

 Wijzigingsvoorstel 13 m.b.t. de statuten wordt met meerderheid van stemmen 

aangenomen door de ALV. 

 Het wijzigingsvoorstel van de notaris aangaande artikel 11.2, sub f van de statuten 

wordt unaniem aangenomen door de ALV. 

 Wijzigingsvoorstel 14 wordt met meerderheid van stemmen verworpen door de ALV. 

 Wijzigingsvoorstel m.b.t. artikel 20 wordt met meerderheid van stemmen 

aangenomen door de ALV. 

 Het wijzigingsvoorstel van de notaris m.b.t. artikel 1.3 van de statuten wordt unaniem 

aangenomen door de ALV.  

 Het huishoudelijk reglement wordt aangenomen door de ALV. 

 Het reglement verenigingswaardering wordt unaniem aangenomen door de ALV. 

 Het klachtenreglement wordt unaniem aangenomen door de ALV. 

 Het wijzigingsvoorstel van het bestuur als reactie op wijzigingsvoorstel 16 wordt 

unaniem aangenomen door de ALV. 

 Het gewijzigd voorstel m.b.t. wijzigingsvoorstel 17 wordt unaniem aangenomen. 

 Het reglement PAR wordt unaniem aangenomen door de ALV. 

 Eric Roos blijft met een meerderheid van stemmen nog een jaar aan als voorzitter. 

 De ALV stemt unaniem voor de toetreding van Henk Blaauw tot het bestuur. 

 De ALV stemt unaniem voor de toetreding van Marja Overvest-Meijer tot het bestuur. 

 




