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Tekst: Pauline Roelfzema en Peter de Valença  

Voorjaarsvergadering Verenigingsraad  

Donderdag 22 april kwam de Verenigingsraad voor de eerste keer dit jaar bijeen, door de 

voortdurende coronamaatregelen wederom online. Van de twaalf districten waren er tien 

vertegenwoordigd. 

Voorzitter Rob Burdorf heette iedereen welkom, en in het bijzonder Bianca Kruize en Wim van 

Gelder die deze vergadering voor het eerst bijwoonden. Bianca heeft aangeboden om de vacature 

van voorzitter van District Groningen in te vullen. 

Mededelingen 

Rob Burdorf lichtte diverse mededelingen van het Algemeen Bestuur toe. Zo zal de huidige voorzitter 

van de Raad van Advies, prof. dr. H. Marres, in 2022 aftreden. De werving voor zijn vervanging is in 

volle gang.  

Er is een ledenraadpleging geweest om te toetsen wat de leden vinden van het huidige aanbod van 

lotgenotencontact. Van de ongeveer 1000 mensen hebben er 143 gereageerd. Over het algemeen is 

het beeld positief. Een verslag van de raadpleging heeft onlangs in de nieuwsbrief gestaan en het 

volledige rapport verschijnt op de website van de PVHH. 

Er werd ook iets meer verteld over de keuze van de datum 20 november 2021 voor de Landelijke 

Ontmoetingsdag (LO). Men wilde vasthouden aan de locatie Vianen en annuleren vanwege een 

eventuele nieuwe lockdown moet mogelijk blijven. Dat kan alleen op de datum van 20 november. 

Mocht het komen tot een annulering, dan komt er een (digitaal) alternatief. Dat alternatief wordt 

meegenomen in de voorbereiding. Helaas moest het Lotgenotenweekend (LW) geschrapt worden 

vanwege de grote financiële risico’s. Mocht de LO in Vianen wel doorgaan, dan wordt bekeken of er 

toch overnachtingsmogelijkheden zijn. Lotgenotencontact zou dan in de avond mogelijk zijn. Hier 

ontvangt u tijdig informatie over. 

Dat Cor Grootveld tussentijds als landelijk secretaris is teruggetreden, was de bestuurders van de 

districten uiteraard al bekend. Het werd toch nog een keer genoemd. En uiteraard was er de oproep 

om uit te kijken naar een goede vervanger. 

Bestuursleden worden voor één termijn benoemd, met de mogelijkheid voor verlenging van één 

termijn. De tweede termijn van landelijk voorzitter Rob Burdorf loopt af in april 2022. Hierdoor start 

binnenkort ook de werving voor de functie van landelijk voorzitter; het Landelijk Bestuur (LB) wil zijn 
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opvolger graag een tijdje laten meelopen.  

 

Voorstellen 

Het AB had uiteraard ook een aantal voorstellen. Zoals de herbenoeming van Peter de Valença, op 

eigen verzoek voor slechts één jaar. De VR ging akkoord. Voor de Raad van Advies werd dr. M. Frank 

voorgesteld als nieuw lid. De VR ging akkoord. Vanwege de definitieve fusie tussen Vereniging 

Klankbord en de PVHH kwamen er nieuwe statuten. De VR ging akkoord. 

In de vorige VR  werd de wens geuit dat ook anderen dan patiënten lid kunnen worden van de PVHH. 

Er werd vanuit het AB voorgesteld dit nu echt uit te gaan voeren. Er ontstond echter wederom een 

discussie; men vroeg zich met name af welke gevolgen dit voorstel heeft voor de districten, wat dit 

betekent voor het stemrecht en hoe dit de structuur van de vereniging en de statuten raakt. Rob zag 

voldoende reden om dit voorstel voor nu even in te trekken voor nadere bespreking in het AB. Het 

onderwerp zal terugkomen, bijvoorbeeld op de Bestuursdag. 

Jaarverslag 2020 

De voorzitter startte deze bespreking met de trotse aankondiging dat op verzoek van NFK/KWF aan 

alle KPO’s drie ‘parels’ van het afgelopen jaar zijn aangegeven. Voor de PVHH werden dit: 

1) één loket voor het aanvragen van data voor wetenschappelijk onderzoek 

2) de jaarlijkse Make-Sense Campagne; de campagne met Oplettanol in de hoofdrol is 

genomineerd 

3) de film die ter vervanging van de LO werd gemaakt 

Deze parels worden wellicht opgenomen in het jaarverslag 2020 van de NFK. 

 

Penningmeester Tom Bex lichtte vervolgens het financieel verslag toe. Voor de geïnteresseerden 

onder u: de manier waarop personeelskosten van De 2e Stemwinkel worden doorbelast naar de 

PVHH is geheel herzien. Het betreft hier het personeel dat op de loonlijst staat van de winkel, maar 

voor 80-100% werkt voor de PVHH. Met de doorbelasting kan de PVHH de subsidieaanvragen 

correcter verantwoorden en wordt onterecht terugvorderen van subsidie voorkomen. De accountant 

toonde zich in elk geval complimenteus over deze veranderde opzet. De VR verleende unaniem 

décharge voor het gevoerde financieel beleid over 2020. 

Begroting 2021 

De penningmeester lichtte eveneens toe dat we natuurlijk al een paar maanden bezig zijn met de 

uitvoering van deze begroting. Bij de vorige VR werd een voorlopige begroting getoond, omdat er 

nog geen definitieve toewijzing van de subsidie NFK/KWF was. Die is er nu wel, vandaar dat het 

opnieuw ter tafel ligt. De ledenadministratie is in januari ondergebracht in het systeem van de NFK.  

De overgang naar dat nieuwe systeem drukt op de begroting voor dit jaar, vanaf volgend jaar zal dat 

niet meer gelden of juist kosten besparen. De Verenigingsraad ging akkoord met de begroting voor 

2021. 

Infocentrum 

Petra Verdouw was tot voor kort enig directeur van De 2e Stemwinkel, maar voert nu die functie 

samen met Robert Klumpenaar uit. Zij gaf uitleg over de vele uren en moeite die de afgelopen tijd 

zijn besteed aan het introduceren van het nieuwe ledenadministratiesysteem. Als dit straks is 

afgerond levert dat een kwaliteitsslag op, zo is de verwachting. De winkel draaide ondertussen 

gewoon door, waarbij wel bedacht moet worden dat er het hele jaar géén vrijwilligers meehielpen, 

mede door het vertrek van mensen als Rob van Streun, en dat werkstudenten nauwelijks beschikbaar 

bleken. De VR sprak zijn tevredenheid uit over het Infocentrum. 
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Ambassadeurs 

Er is een werkgroep die het concept ‘ambassadeurs’ verder uitwerkt. Van hun bijeenkomst is een 

verslag gemaakt dat eerder al aan de districtsbesturen is toegestuurd. Die bijeenkomst is door de 

deelnemers vooral verhelderend genoemd. Binnen de VR bleef vooralsnog de discussie bestaan dat 

er een spanningsveld bestaat tussen de rollen van voorlichters en districtbestuursactiviteiten 

enerzijds en ambassadeurs anderzijds. Iemand opperde de suggestie om de ambassadeurstaken te 

koppelen aan het districtsvoorzitterschap. Rob Burdorf zegde toe de geuite zorgen en suggesties op 

te pakken en er later op terug te komen. 

Financiële kaders van de districten 

Vanuit de VR kwam de vraag naar meer duidelijkheid over de financiële kaders van de districten. 

Bijvoorbeeld: welke kosten vallen onder instandhouding en welke onder bestuurskosten? Een 

interessant thema was hoe er binnen een district moet worden omgegaan met ‘eigen inkomsten’ als 

gevolg van giften waarvan de gulle gever heeft bepaald dat het alleen binnen het district mag 

worden uitgegeven. Het AB gaf aan dat transparant zijn over deze giften noodzakelijk is; de partijen 

die de PVHH subsidie verstrekken, eisen dat ook. Een punt van zorg blijft de hypothetische situatie 

dat één district een wel héél gulle gift ontvangt, daardoor schathemeltjerijk is en andere districten op 

een houtje moeten bijten. In dat geval is het solidariteitsbeginsel in het geding. Overleg met het AB is 

dan toch echt wel op zijn plaats. 

 

Rondvraag 

Bernard Touber vroeg zich af wanneer er weer fysiek vergaderd gaat worden. Het antwoord luidde 

dat die wens er uiteraard is, maar dat we moeten afwachten. Overigens blijkt digitaal vergaderen in 

het kader van bezuinigen een goed alternatief. Het scheelt de deelnemers bovendien veel reistijd. 

Mogelijk wordt er in de toekomst één keer per jaar fysiek vergaderd en de andere keren digitaal. 

Bianca Kruize bedankte iedereen voor de kennismaking. Ook gaf ze aan drie uren vergaderen erg lang 

te vinden. Jacqueline van de Mortel opperde bij een lange agenda twee vergaderingen te plannen. 

Na nog enkele andere rondvragen te hebben beantwoord, kon Rob Burdorf de vergadering afsluiten. 

Er zijn belangrijke onderwerpen besproken. Twee onderwerpen, financiële kaders en ambassadeurs, 

zullen zeker terugkomen. De volgende Verenigingsraad is op 21 oktober 2021. 

Besluitenlijst van de vergadering van de Verenigingsraad (VR) op donderdag 22 april 2021.  

 De VR gaat unaniem akkoord te gaan met de herbenoeming van Peter de Valença, op eigen 

verzoek voor één jaar. 

 De VR gaat unaniem akkoord met de benoeming van Dr. M. Frank in de Raad van Advies. 

 De VR gaat unaniem akkoord met de nieuwe statuten van de PVHH t.b.v. fusie Vereniging 

Klankbord en PVHH. 

 Het voorstel over wie lid kan worden van de PVHH wordt teruggetrokken. In de VR ontstaat 

een discussie over de consequenties van het toestaan dat iedereen die dat wil, lid mag 

worden. Er wordt nu eerst onderzocht welke deze consequenties kunnen zijn.  

 De VR besluit unaniem de contributie voor leden en de minimale donatie om het magazine  

te mogen ontvangen voor 2022 niet te wijzigen. 

 De VR besluit unaniem om de financiële bijdragen van deelnemers aan de LO en het LW in 

2022 niet te wijzigen wordt eveneens unaniem aangenomen.  

 Het jaarverslag inclusief financieel rapport 2020 wordt goedgekeurd. 

 De Verenigingsraad verleent de penningmeester/het bestuur unaniem décharge voor het 

gevoerde financieel beleid over 2020. 
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 De begroting voor 2021 wordt goedgekeurd onder voorwaarde dat gekeken wordt naar het 

eventueel doorbelasten van kosten van de PVHH naar de 2eStemwinkel. Het bestuur zegt toe 

naar daze post te kijken en hierop terug te komen bij de VR. 

 De VR verleent het bestuur mandaat voor het opstellen van de begroting voor 2022. Ook hier 

wordt aangegeven dat het bestuur rekening moet houden met het onderzoek betreffende de 

doorbelasting genoemd bij de bespreking van de begroting voor 2021. 

 


