
VERSLAG CONTACTDAG PVHH, 23-02-2017 

pr – 13.03.2017 

 

In verband met de stormwaarschuwing wordt het voorgestelde programma ingekort en zullen 

sessies 2 en 3 zoveel mogelijk worden samengevoegd zodat we om 15.00 uur uiterlijk 

eindigen in plaats van 16.00 uur. 

 

Sessie 1: Terugblik 2016 en hulp bij het besturen. (Inleider Pauline Roelfzema, 

workshopleiders: Pauline Roelfzema, Cor Grootveld en Ruud Wierda) 

 

Handleiding Districtsvorming (presentatie en hardcopy) 

De handleiding is opgesteld als hulpmiddel bij omvormen van regio en kring tot district. Het 

district wordt bepaald door de postcodes, zoals voorheen de kring. In tegenstelling tot de 

kringen (alleen gelaryngectomeerden) zijn in een district álle leden (dus ook de overige 

hoofd-hals tumoren) binnen het betreffende postcodegebied lid. Het districtsbestuur wordt bij 

voorkeur gevormd door gelaryngectomeerden en andere hoofd-halspatiënten. In ieder geval 

moet bij de omvorming de regiocoördinator worden betrokken. Als kring wordt omgevormd 

naar district moeten daarvoor de statuten worden gewijzigd; daarvoor is met de 

bestuursnotaris een standaard opgesteld. De kosten voor statutenwijziging zijn voor rekening 

van het landelijk bestuur. De naamswijziging moet door het districtsbestuur worden gemeld 

aan de Kamer van Koophandel, maar ook aan de bank. 

Ondersteuning bij districtsvorming kan worden gevraagd aan het Infocentrum, Cor Grootveld 

of Pauline Roelfzema. 

 

Exploitatierekening/begroting (Henk Doedee / Ruud Wiersma) 

Henk en Ruud geven een uitleg over waar de inkomsten vandaan komen (subsidies van PGO 

en NFK, winkel, contributies en donaties). Aan de hand van het beleidsplan wordt een 

begroting opgesteld. Daarvoor is ook nodig dat de kringen/districten een begroting opstellen 

op basis van de geraamde kosten voor geplande activiteiten. De kring/districtsbegroting 

(hiervoor is een standaard format) moet naar Henk en Ruud gestuurd worden. Ondersteuning 

kan altijd door hen gegeven worden. 

 

Let wel op bij de ‘eigen’ donaties in de kringen/districten. We zijn bezig om de ANBI-status 

(waardoor de donateur het geschonken bedrag mag opvoeren op zijn belastingaangifte) voor 

de districten in orde te krijgen. Het districtsbestuur moet daarvan wel een goede administratie 

bijhouden!  

 

Algemene ledenvergadering en website/(digitaal) districtsblad (Cor Grootveld) 

De kringen van de NSvG zijn van oudsher zelfstandige verenigingen met eigen statuten en 

een eigen bestuur. Het bestuur van een vereniging moet minimaal 1x per jaar een algemene 

ledenvergadering (ALV) bijeen roepen om rekening en verantwoording af te leggen aan de 

leden over het gevoerde beleid / de afgesproken activiteiten en de kosten daarvan.  

Bij de omvorming naar district moet akkoord van de kringleden worden gevraagd in een 

ALV. De statuten schrijven niet voor dat hiervoor een quorum (meerderheid van de 

aangesloten leden) moet zijn. Als op de ALV de meerderheid van de aanwezige leden 

akkoord is, is dit voldoende voor omvorming naar district. De ALV moet vervolgens ook 

activiteitenplan en begroting goedkeuren.   

 

PVHH heeft een landelijke website (www.pvhh.nl), waarop ook alle kringen/districten hun 

eigen site hebben (http://pvhh.nl/hh/lotgenoten/districten/). Het is voor onze leden en andere 

http://www.pvhh.nl/


belangstellenden van belang dat de informatie hierop zo volledig mogelijk is. Op die site is 

ook te zien welk gebied het district bestrijkt. Cor heeft deze sites allemaal gevuld met de 

informatie over de betreffende kring/district voor zover hij deze heeft. Hij vraagt allen om 

hier eens goed naar te kijken en aanvullingen/wijzigingen op te sturen naar 

webredactie@pvhh.nl. 

 

Een aantal kringen/districten maakt ook een districtsblad dat in veel gevallen digitaal 

verstuurd wordt. In dit districtsblad staat vooral informatie en nieuws dat voor dat district van 

belang is, zoals bijeenkomsten, de uitjes, misschien nieuws en informatie van het 

behandelcentrum in dat district of andere wetenswaardigheden. Het districtsblad bevordert in 

hoge mate de onderlinge band! Maar het districtsblad is ook een heel goed middel om andere 

kringen/districten op ideeën te brengen, informatie uit te wisselen, of om als voorbeeld te 

dienen.  

Er wordt dan ook afgesproken om in het vervolg het districtsblad (of nu nog kringblad) ook 

naar het bestuur van elk van de andere districten (of kringen) alsmede naar de webredactie 

(mailadres: webredactie @pvhh.nl) te mailen. Rijnmond doet dit al. 

 

Groningen legt hun nieuwsbrief ook bij KNO en Kaakchirurgie; ook een prima idee! 

 

Het HOOFD/HALS Magazine: verschijnt 5x per jaar onder hoofdredactie van Netty Roersma. 

Achterin het blad staan de activiteiten van de kringen/districten/regio’s vermeld met de 

contactpersonen. Als de kringen/districten/regio’s nieuws hebben, kunnen ze dit ook aan haar 

melden via mailadres redactie@pvhh.nl. 

We merken dat het magazine in de behandelcentra niet altijd op de juiste plekken komt 

(KNO, Kaakchirurgie); probeer vanuit het district of vanuit voorlichting daar op te letten. 

Maar het kan ook in de lokale/regionale ziekenhuizen worden neergelegd. Vraag dan svp bij 

Trees om een aantal exemplaren meer. 

 

Sessie 2: Hoe zien de district-bijeenkomsten er in de toekomst uit? Sessie 3: Wat 

verwachten de districtsbesturen van ons?   

Inleider Rob Burdorf; workshopsleiders: Freek Kooi, Cor Grootveld. 

 

Hoe is de structuur van de vereniging (Petra): 

Verenigingsraad = VR (voorzitter/secretaris van de kringen/districten en de 

regiocoördinatoren als afgevaardigden van de leden en het hoogste orgaan in de Vereniging) 

2x per jaar bijeen -> Algemeen Bestuur = AB 6x per jaar bijeen (stelt de agenda met 

bijbehorende voorstellen voor de VR vast) -> Dagelijks bestuur, maandelijks bijeen en maakt 

o.m. de voorstellen). 

 

Commissie Voorlichting; Commissie Communicatie (Magazine, Website); Commissie 

Lotgenotencontacten (Bewegen en Sport, Landelijke Ontmoetingsdag, Districten/Kringen); 

Commissie Financiën; Wetenschappelijke Adviescommissie. 

 

De PVHH heeft nu in totaal 120 actieve vrijwilligers en 5 betaalde medewerkers. Dit is de 

actieve kern van de vereniging, waarbij iedereen hard nodig is en veel inspanningen verricht 

om daadwerkelijk één vereniging te worden. Daar mogen we elkaar een groot compliment 

voor geven! 

 

Alle vrijwilligers moeten een vrijwilligersovereenkomst hebben; dat is nu nog niet overal zo. 

Voor alle vrijwilligers geldt de collectieve verzekering, die de PVHH heeft.  

mailto:webredactie@pvhh.nl
mailto:redactie@pvhh.nl


Wat onder deze collectieve verzekering valt, zal nog naar de besturen worden gestuurd. 

 

 

 

De districtsbijeenkomsten (Freek) 

De kringen/districten hebben ongeveer 4-10 bijeenkomsten per jaar, plus een dagje uit en/of 

een kerstbijeenkomst, deelname meestal ong. 35 leden. De regio’s hebben ongeveer 4 – 5 

inloopbijeenkomsten per jaar en/of maandelijkse inloopspreekuren op de poli’s, met een 

deelname van ongeveer 5 deelnemers. Maar in sommige streken is er zelfs helemaal geen 

interesse (meer).  

De kringbijeenkomsten bestaan uit een informatief deel en een ontspannings-

/ontmoetingsdeel. Voor het informatieve deel worden (medische) sprekers uitgenodigd. Het 

Infocentrum Utrecht ondersteunt als dat nodig is met het vinden van uit te nodigen sprekers.  

 

We merken dat het moeilijk is om de ‘klankborders’ (om deze term nog maar één keer te 

gebruiken) bij de bijeenkomsten te krijgen. Vaak komt dat ook omdat deze leden (nog) erg 

ziek zijn of blijvend zwaar te lijden hebben. Daardoor zijn kleinschalige bijeenkomsten vaak 

een beter alternatief, zoals bijvoorbeeld in Noord-Holland, Zeeland en Maastricht. In 

Rijnmond gaan we nu specifiek uitnodigen voor een kleinschaliger onderdeel tijdens een 

reguliere bijeenkomst (in mei). In Midden-Brabant worden nieuwe leden speciaal uitgenodigd 

en zonodig van huis opgehaald.  

 

De volgende suggesties worden gedaan: 

- Van elkaar leren, misschien bij elkaars bijeenkomst kijken? In ieder geval is al 

afgesproken om de nieuwsbrieven uit te wisselen. 

- Programmabijzonderheden, zoals presentaties / sprekers uitwisselen (kan landelijk 

maar ook lokaal via eigen contacten) 

- Doelstelling (per bijeenkomst) bepalen, deels inhoud, maar deels ook gezelligheid / 

saamhorigheid / uitwisseling van ervaringen! 

- Nadenken over hoe we meer mensen / leden kunnen trekken; we moeten ook jongere 

patiënten kunnen trekken.  

- Nieuwe leden uitnodigend tegemoet treden door: 

* persoonlijk te bellen 

* individueel meenemen naar eerstvolgende bijeenkomst 

* persoonlijk te mailen met uitnodiging waar behoefte aan is. 

 

Maar neem er vooral de tijd voor!  

 
De genoteerde aandachtspunten: 

1. De adressen van de leden per district/kring krijgen de besturen van Trees (ook de 
regiocoördinatoren waar nog geen district gevormd is) 

2. Het benaderen van de leden voor de ALV van een district 
3. De inhoud van de collectieve verzekering voor vrijwilligers naar de besturen 
4. De website is www.pvhh.nl ; deze info staat voor in het magazine 
5. Adres webredactie is webredactie@pvhh.nl 
6. Adres redactie is redactie@pvhh.nl 
7. Districtblad digitaal naar andere districten sturen én naar de webredactie 
8. De relatie postcode – district is te zien op de website bij het betreffende district; kijk bij 

http://pvhh.nl/hh/lotgenoten/districten 
9. Geef Trees svp door hoeveel magazines je extra wilt hebben om neer te leggen op ‘onze’ 

afdelingen in de behandelcentra of perifere ziekenhuizen 
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10. Het is wellicht verstandig om in het magazine op te nemen waar de website te vinden is en 
wat daar op te vinden is. 

11. De website staat in het Magazine standaard op blz. 3 vermeld. 
 

 


