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…een wereld zonder parkinson!
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Veel meer, en meer gefocust onderzoek
Meer en (nog) betere zorg

Meer bekendheid/awareness/informatie

Veel meer geld voor parkinson
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Groot bewegen

➢ Samen optrekken met alle 
relevante (zorg) partijen

➢ Optimaal in beweging 
brengen van enorme 
potentieel vrijwilligers

➢ Gericht inzetten 
beschikbare reserves

➢ Georganiseerd/gefaciliteerd 
door bureau PV

Luid spreken

➢ Zelfverzekerd onze stem 
laten horen voor de 
belangen van onze leden

➢ Sluit je aan bij onze 
vereniging!

➢ Meer (middelen voor) 
onderzoek mét de stem van 
de mens met parkinson

➢ Hoorbaar, zichtbaar en 
actief via alle (media) 
kanalen

➢ Iedereen laten verstaan wat 
het is en betekent om te 
leven met parkinson of 
parkinsonisme

5



Samen…
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Individuele leden



Stichting Parkinson Alliantie Nederland (PAN)
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Nieuw Fonds

…naast stichting Parkinson Alliantie Nederland (PAN)

Ook een Nieuw Fonds:
• professionele(re) voortzetting SPN
• met nieuwe naam
• directeur/bestuurder & Raad van Toezicht
• startkapitaal voor ‘big bang’ en professioneel vervolg
• verbonden: dir./bestuurder ook in bestuur PAN 
• onderzoeks- & innovatieagenda PAN richtsnoer voor Fonds
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Belangrijk voor PV

1. Afgebogen 
inkomstenstroom borgen

2. Inbreng patiëntperspectief

3. ‘Good governance’

4. Business case Nieuw Fonds

1. Contract met Fonds over jaarlijks 
vast bedrag

2. Mensen met ZvP in WAR en MAR 
op voordracht PV;
Patiënt Onderzoekers opgeleid 
en ‘geleverd’ door PV

3. Geborgd in statuten en 
bestuursstructuur

4. Binnen vier jaren op < 25% 
kosten voor vier keer zo grote 
opbrengst  
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Vragen?
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Ter besluitvorming

Aan de leden van de PV leggen we daarom via de ALV de volgende voorgenomen 
besluiten voor:

1. De PV, als een van de initiatiefnemers neemt deel in de stichting Parkinson 
Alliantie Nederland en vaardigt een lid van het bestuur van de PV af in het 
bestuur van de PAN

2. De PV stopt met haar activiteit fondsenwerving (met inachtname van de 
afwikkeling van lopende acties op dit vlak en zorgvuldige behandeling van de 
personele consequenties)

3. De PV hevelt haar inkomstenstroom uit donaties, erfenissen/nalatenschappen 
en uit projectgebonden en niet-projectgebonden acties over naar het nieuwe 
Fonds in ‘ruil’ voor een jaarlijks vaste bijdrage uit dat nieuwe Fonds aan de PV

4. Om de professionalisering van de nieuwe Fonds mogelijk te maken (en 
daarmee het ‘vliegwiel’ op gang te brengen) doteert de PV uit haar 
onderzoeksreserves een bedrag van € 250.000 eenmalig bij de start in 2021 
en daarna acht kwartalen achtereen nogmaals € 31.250
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