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Notulen van de Verenigingsraad van Patiëntenvereniging Hoofd-Hals   

Datum:  29 oktober 2020,  
Locatie: Video vergadering,  door corona maatregelen   
Tijdstip: Start 13.00 
 
                                           Aanwezig                                             
Groningen  Maureen van Boxem, stem uitgebracht   
Friesland  Geke  Hoitema-de Kroon   
Deventer  Jan Mom, Joke Bakker      
Nijmegen  Joop de Zeeuw     
Midden-Nederland Ans Bos-Wolf     
Noord-Holland Noord Tiny Groenland     
Amsterdam  Ruud Wierda     
Den Haag  Bernard Touber     
Rijnmond  Co Rozendaal     
West Brabant/Zeeland          
Midden-Brabant Jacqueline v.d. Mortel    
Limburg  Harrie Schnackers    
 
Algemeen bestuur Rob Burdorf (voorzitter) 
   Pauline Roelfzema 
   Cor Grootveld (notulist) 
            Tom Bex 
   Peter de Valença 
                                           Maarten de Boer, stem uitgebracht 
   Marion de Jonge, afwezig 
   Remco de Bree,  stem uitgebracht     
   Marleen de Kraa, afwezig    

Infocentrum  Petra Verdouw 
 

1. Opening,  

De voorzitter opent de videovergadering en heet iedereen hartelijk welkom.  
En roept de districtsbesturen op om vooral naar de bestuursdag te komen.  

Besluit:  Er zal een extra inspanning geleverd worden om een gelaryngectomeerd bestuurslid erbij te 
krijgen. Ook als dit boven het aantal van negen bestuursleden uitkomt.  

De vergadering begint met het reilen en zeilen van de districten. Ondanks de coronatijd gaat het best 
goed in de districten. De besturen verzetten  veel werk om het contact met de leden in stand te 
houden. 

 
2. Vaststelling van de agenda en vaststellen van het quorum. 

Aan de hand van de aanwezigen bij de videovergadering wordt vastgesteld dat er voldoende 
districten vertegenwoordigd zijn om tijdens deze bijzondere vergadering rechtsgeldige besluiten te 
nemen.  

Er zijn er  verder geen dringende nieuwe agenda punten.  
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3. Mededelingen Algemeen Bestuur 

 

1. Bestuursdag 12 november 2020: 

Op de bestuursdag zal een verdere uitwerking van de gevolgen van Samen Slagkracht 

Vergroten 2.0 voor de begrotingen van de Districten behandeld worden. 

Verder zal er een presentatie gegeven worden van het nut van lotgenotencontact. 

 

2. De leden van de VR wordt gevraagd mee te denken over wie lid mag worden van de PVHH. 

Nu kan alleen iemand die zelf getroffen is door hoofd-halskanker lid worden. De vraag die 

o.a. tijdens de strategiesessies is opgeborreld is of we de mogelijkheid om lid te worden 

moeten verruimen. Gedacht kan worden aan naasten of professionals, maar eventueel ook 

aan iedereen die dat graag wil. 

 

De mening in de Vergadering is vooral positief over een eventuele uitbreiding. Van “In ieder 

geval de naasten“ tot “wie kan daar iets tegen hebben” en men ziet er  een voordeel in dat 

naasten soms vrijwilligerswerk willen doen.  Toch wordt er ook gevraagd om goed over de 

grenzen van lid worden na te denken. Wie mogen er bijvoorbeeld stemmen? 

Actie Joop de  Zeeuw: Joop stuurt de stukken, die hij hierover geschreven heeft op naar de 

secretaris, die ze dan verstuurt naar de district besturen.    

 

 
4. Voorstellen Algemeen Bestuur 
 

1. Bestuursbenoemingen: 

Er zijn geen bestuursbenoemingen. 

 

2. Het bestuur stelt voor de statuten van de PVHH te wijzigen. 

In de voorgestelde gewijzigde statuten wordt vastgelegd dat de Vereniging Hoofd-Hals gefuseerd is 

met de Vereniging Klankbord. Verder zijn de statuten aangepast voor de nieuwe situatie na 1 januari 

2021 waarbij in de PVHH er niet langer kringen en regio’s zijn. De PVHH zal vanaf 1-1-2021 alleen 12 

Districten kennen. De fusie zelf is in de VR van april goedgekeurd. 

 Wijzigingen: 

Artikel 1 lid 2. 

Toevoeging: 

De vereniging is tot stand gekomen door een  fusie tussen Vereniging  Hoofd Hals en Vereniging 

Klankbord.   

Artikel 2,  

Uitbreiden met: 

Stichting Klankbord veranderd in Vereniging Klankbord d.d.  

 

Artikel 3, 

‘Tot doel wordt ook gerekend de exploitatie van het Infocentrum’ 
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wijzigen in: 

‘Belast met het ondersteunen van de PVHH bij het uitvoeren van haar activiteiten’ 

 

Artikel 3  lid 1 te veranderen in 

De Vereniging heeft als doel het ondersteunen van lotgenoten en deelgenomen met de gevolgen van 

tumoren in het hoofd-hals gebied en van permanente tracheotomie alsmede het bevorderen van een 

zo hoog  mogelijke kwaliteit van leven. 

 

Artikel 6 lid1a, 1b en  

Laten vervallen 

Artikel 7b: 

De leden van het AB hebben  elk 1 stem en de 12 afgevaardigden van de Districten hebben elk 1 

stem.  

 

Het voorstel  tot statuten wijziging van de PVHH wordt met  algemene stemmen aangenomen. 

 

3. Het bestuur stelt voor de statuten van het Michel Keizer Fonds te wijzigen. 

In de huidige statuten van het MKF staat dat alleen projecten in aanmerking komen die van 

belang zijn voor gelaryngectomeerden. Het bestuur stelt voor deze mogelijkheid te 

verruimen naar projecten die van belang zijn voor hoofd-halskankerpatiënten. 

Voorstel tot wijziging van de statuten van het MKF. 

 

Artikel 2 lid 1a en 1b 

‘gelaryngectomeerden’ vervangen door ‘mensen getroffen door hoofd-halskanker’ 

 

Na artikel 6 lid 3 in te voegen: 

Lid 4: Het bestuur is bevoegd besluiten te nemen aangaande het vermogensbeheer van de stichting, 

mits het behoud van het vermogen daarbij leidraad is. 

 

Lid 4 wordt lid 5 

Bij dit lid wordt toegevoegd: 

Het bestuur belegt het vermogen van de stichting in een beleggingsportefeuille waarbij het  

uitgangspunt ‘behoud van vermogen’ is. 

 

Lid 5 , 6 en 7 hernummeren. 

 

Het voorstel  tot statutenwijziging van het MKF wordt met  algemene stemmen aangenomen. 

 

5. Ontwikkeling  bij de NFK en het KWF 
De NFK is opgericht in 1985 als een federatie van de aangesloten Kanker Patiënten Organisaties 
(KPO’s). 
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Tot een aantal jaren geleden gingen alle  individuele KPO’s in overleg met het KWF om subsidie voor 
hun activiteiten te krijgen. Dat was op den duur te veel werk voor het KWF en die besloot een 
subsidie aan de federatie te geven, die het geld moest verdelen over de KPO’s . Alleen legde de KWF 
steeds meer beperkingen op, waaraan de subsidie mocht worden besteed. Met als uitkomst, dat de 
subsidie alleen nog gebruikt mag  worden voor een beperkt aantal taken.  
De NFK gaat zich bezig houden met brede generieke belangenbehartiging en met de kantoortaken 
(backoffice).   
En er zijn 6 vastgestelde, gezamenlijk doelen, waar de subsidie aan besteed mag worden:  

1. Kwaliteit van zorg.  Zorgen van expert centra:  bijvoorbeeld dat er minsten 200 Hoofd Hals 
behandelingen in een behandelcentra worden gedaan, zodat de expertise gewaarborgd is. Maar gaat 
ook over Samen beslissen en  transparantie van zorg. 

2. Gelijke toegang tot innovatieve technologieën inclusief Diagnostiek.  Zoals nieuwe 
geneesmiddelen of protonentherapie toegankelijk krijgen voor onze leden. 

3. Zeldzame kankers.   Komt op voor alle zeldzame kankersoorten soorten waarvoor  nog geen 
platvorm is. 

4. Leven met en na kanker.  Voor ons is nazorg erg belangrijk. Maar ook  dat de palliatieve zorg goed 
geregeld is. 

5. Vroegtijden opsporen.   Gaat over Bevolkingsonderzoek,  onze Make Sense Campagne, erfelijkheid. 

6. Wetenschappelijk onderzoek.  Initiëren en propageren van wetenschappelijk onderzoek. 

Er is dan minder financiële ruimte voor lotgenotencontant, dat bovendien aan strengere eisen moet 
voldoen en er is geen financiële ruimte voor voorlichting en communicatie. 
Voorlichting en communicatie moet uit andere bronnen betaald worden, zoals de opbrengst van de 
winkel of  van PGO. De voorlichting gaat dus wel gewoon door, want dat is een belangrijke kerntaak 
van onze vereniging. 

Daarnaast gaat ook fonds PGO veranderen van subsidie systeem, waarschijnlijk in 2023. 
Wel geeft fonds PGO extra geld, om de efficiëntie van de administraties van de KPO’s te verbeteren. 
Hetgeen er op neer komt, dat alle kantoortaken van alle KPO’s naar de NFK verhuizen.  
De ledenadministratie  gaat al snel over. Maar mogelijk ook vrijwilligerscoördinatie en dergelijke. 

 
 

6. Visie  
 
Het visiedocument is naar de NWHHT gestuurd voor commentaar. 
Het visiedocument wordt ook voor het beleidsplan en het activiteitenplan gebruikt. 
De focus in 2021 zal liggen op scholing, 10 tot 12 cursussen, waarschijnlijk allemaal digitaal. 
Bijvoorbeeld hoe gebruiken wij het GoToMeeting  of Teams tool?  
En hoe kunnen wij samenwerken met andere KPO’s, bijvoorbeeld bij beïnvloeding van de zorgpaden. 
 
Vragen:  
1.Wanneer gaat onze administratie over? Dat is in de loop van november.  
Gaan dan ook de kosten over naar de NFK ? Antwoord: Dat is nog niet bekend. 
2. In het visiedocument staat dat wij naar de meest ideale organisatievorm moeten streven.  
Wat is de meest ideale organisatievorm? Antwoord:  Daar moet nog over nagedacht worden. 
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Opmerkingen: 
1. Districten kunnen straks inloggen in de ledenadministratie van het NFK. 
2. Misschien moeten begroting, beleidsplan en activiteitenplan na de definitieve afspraak NFK/KWF 
aangepast worden. 
 
Iedereen  is Akkoord met het visiedocument, het beleidsplan en het activiteitenplan. 
 

 
7. De Begroting 

Voorlopig moeten de districten zich maar vasthouden aan de begroting, zoals die is ingediend. 
Maar er komt zeker, dit jaar nog, een wijziging van de subsidie van het NFK aan.  
Dan zal de begroting van de PVHH en alle begrotingen van de districten aangepast moeten worden. 
De vergadering vindt het  jammer dat de begrotingsproblematiek niet eerder besproken is. 
Nu komt het toch als slag bij heldere hemel over, want er zijn nog veel vragen. 
Zoals : als er een doorbelasting van de personeel naar de PVHH gaat, dan moet de winst en dus de 
bijdrage van de winkel,  hoger zijn. Dat staat niet in de begroting. Hoe zit dat? 
Dat juist het Magazine als eerste onder de bezuinigingen valt, vindt men jammer, omdat in de vorige 
vergadering bepleit is  dat niet te  doen. 
De vergadering besluit dat, als er extra geld vrij komt, de eerst prioriteit is om de vijfde editie van 
het Magazine in stand te houden. Iedereen is hiermee akkoord. 

 
8. Het gevoerde beleid 

Eigenlijk is er alleen over de film gesproken. Velen gaven complimenten over de film.  
Ook hebben veel leden de film samen bekeken en genoten van het zingen. 
Op de vraag, waarom zijn niet  alle ingestuurde  filmpjes  gebruikt? Omdat er teveel materiaal is 
aangeboden, nu is de film al 1 uur en 17 minuten lang. Daarom moest is er een keuze gemaakt 
worden. 
Waarom niet elk jaar ? Omdat dan ook voor diegenen die er niet bij de LO-dag/weekend kunnen zijn 
er toch mee kunnen genieten. Antwoord: Een film maken is veel duurder dan een LO-dag/weekend 
organiseren. 

 

9. Mededelingen MKF 

Door aanpassing van het beleggingsrisico (in overleg met de beheerder, de RABO bank) is het verlies 
door corona opgevangen en staat het fonds er weer goed voor. Ongeveer 2%  boven het niveau van 
januari. 
Voor 2020/2021  is er  subsidie gegeven voor een onderzoek naar slikproblemen bij hoofd-hals  
patiënten en in hoeverre daar verbetering in aangebracht kan worden. 

 
 

10. De notulen  

De notulen van 23 april 2020  werden goedgekeurd. 

 
11. Rondvraag 
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Er werd een discussie gevoerd over hoever mogen de district besturen gaan om extra aandacht te 
geven  aan de leden in deze coronatijd. Nu het fysieke lotgenotencontact niet mogelijk is. 

De meeste districten doen iets extra’s in deze tijd.  Een sleutelhanger met kaartje of  voor alle leden 
een kerstpakketje maken en die bij alle leden langsbrengen om toch nog een contactmomentje te 
hebben.  Of een vvv-bon om aan te geven dat wij er voor de leden zijn. 
Dat er nu opeens richtlijnen voor zijn was totaal onbekend en is ook nooit gecommuniceerd.  
Dat deze kosten niet onder lotgenotencontact zouden vallen, omdat de PVHH dat niet bij de NFK kan 
waarmaken,  was ook niet duidelijk.  Tot nu toe bemoeide de PVHH zich niet met het reilen en zeilen 
van de districten. 
Voor 2020 is afgesproken, dat de kerstpakketjes door mogen gaan, omdat er al maanden aan is 
gewerkt, de vvv-bonnen veranderd moeten worden in plantenbonnen om een kerststukje voor te 
kopen. En dat de andere districten vooral door moeten gaan met hun plannen. 

 
12. Sluiting. 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inzet en aanwezigheid en sluit de vergadering om 
omstreeks vier uur. 

13. Acties: 

Joop de  Zeeuw stuurt de stukken, die hij over het lidmaatschap heeft geschreven op naar de 

secretaris, die ze naar de districten verstuurt. 

   

14. Besluiten: 
 

1. Het voorstel  tot statuten wijziging van de PVHH is met  algemene stemmen aangenomen. 

2. Het voorstel  tot statutenwijziging van het MKF wordt met  algemene stemmen 

aangenomen. 

3. De vergadering besluit,  dat als er extra geld vrij komt, de eerst prioriteit is om de vijfde 

editie van het Magazine in stand te houden.  

4. Iedereen  is Akkoord met het visie document, het beleidsplan en het activiteitenplan. 

 


