Notulen Algemene Ledenvergadering Psoriasispatiënten Nederland 26 oktober 2019
Bestuursleden aanwezig: Dhr. J. Mud voorzitter, dhr. J v/d Zon vice-vz, ict., mw. Y. DuursmaKlaster secretaris, dhr. P. van Dam penningmeester, dhr. r.g. Asbreuk pr zaken,
Opening en welkom.
De voorzitter dhr. Jos Mud opent rond de klok van 9.30 de vergadering en heet alle aanwezigen van
harte welkom.
Alvorens de vergadering daadwerkelijk start gaat de presentielijst eerst rond. Het is noodzakelijk
dat deze eerst is ingevuld,. Dit in verband met de stemmen voor de statutenwijziging. (agendapunt
3)
Deze ALV is onderdeel van een gecombineerde dag samen met de WPD.
Om 11 uur zal het officiële programma van start gaan. De voorzitter noemt het evenwichtige
programma met sprekers dat voor de WPD is samengesteld.
De aanmeldingsprocedure is voor deze WPD digitaal aangeboden via de website.
De voorzitter legt uit dat hiervoor is gekozen omdat de voorgaande jaren de verwerking van de
aanmeldingen veel tijd en personele uren kostte. Die ruimte is er niet. Tevens kon men nu direct
zien uit welke programmaonderdelen het WPD programma bestond en kon men daarop intekenen
om zo een gepersonaliseerd programma samen te stellen.
Toch leverde het aanmelden voor nogal wat mensen problemen op.
Het bestuur is zich hier terdege van bewust en betreurt dit. De knelpunten zullen voor een
volgende keer verbeterd en aangepast worden.
Op 7 mei jl. is oud bestuurslid van de afdeling Zuid-Oost Nederland dhr. Hans Maring overleden.
Hans Maring is jarenlang actief betrokken geweest bij de PVN als penningmeester en bestuurslid
van de afdeling Zuid-Oost Nederland. De voorzitter vraagt 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan
Hans Maring.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
Concept notulen 20 april jl.
Dhr. Asselberghs vraagt naar de stellingen en de discussie die worden genoemd onder “sluiting” op
pagina 4. De voorzitter laat weten dat dit blijft staan en terug zal komen in de voorjaars ALV.
Statutenwijziging
De wijziging betreft de toevoeging van de ANBI status. Die is in de oorspronkelijke statuten
die vastgesteld zijn op 24 november 2018 niet vermeldt.
Dhr. Hulshuizen merkt op dat de oproep tot statutenwijziging niet conform de termijn van de
inzagetijd is gemeld. Voorzitter meldt dat er contact is geweest met de notaris en dat de (gewijzigde)
statuten op 17 oktober digitaal ter inzage zijn geplaatst op de website. Daarbij is vermeld dat het om
een ANBI status gaat.
Dhr. Den Hertog vraagt of er nu geen vacuüm is ontstaan door de overgang van PVN naar PN?
Dhr. Asbreuk legt uit dat de wat latere toevoeging van de ANBI status geen gevolgen heeft voor een
eventuele belastingaftrek.
Er wordt gestemd over de statutenwijziging. Deze wordt met 1 stem tegen, 1 onthouding en 25
stemmen voor aangenomen.
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Conceptbegroting 2020
De penningmeester dhr. Peter van Dam geeft een toelichting bij de concept begroting 2020. Hij legt
uit waarom bij 2019 een streep staat bij personeelskosten.
Dat heeft te maken met het feit dat deze ondergebracht zijn bij voorlichting. Dit geldt ook voor de
salariskosten.
Dhr. Asselberghs vraagt waarom de advertentiekosten zijn teruggelopen?
Tot 2019 kwam het blad Psoriasis 6 x per jaar uit. Dit is vanaf 1 januari teruggebracht naar 4 x per
jaar. Verder is de advertentietussenpersoon opgezegd, maar de kosten hiervan lopen nog door tot
2020.
Vanaf 2020 zullen er weer volle opbrengsten zijn vanuit de advertenties. De schatting is dat dit op
ongeveer 20.000 euro op jaarbasis uit zal komen. Dhr. Asselberghs vraagt zich af of dit niet op te
rekken is. Verder wordt er met vaste adverteerders contact onderhouden. De verwachting is dat de
advertentieopbrengsten aan zullen trekken omdat er nieuwe contacten aangeboord zullen worden.
De voorzitter verwacht dat dit goed zal verlopen, hij zal zich actief bezig gaan houden met het
advertentiebeleid.
Dhr. Asselberghs vraagt zich af of er niet bespaard kan worden op drukkosten en
verspreidingskosten door het Psoriasisblad digitaal te laten verschijnen. De voorzitter meldt dat de
leden hechten aan een papieren versie van het blad. Op dit moment is het nog te vroeg om over te
gaan op een digitale versie. Dhr. Hulshuizen merkt op dat het leden gaat kosten als het blad alleen
maar digitaal zal verschijnen.
Dhr. Oost meldt dat er in het verleden vanuit de voorheen PFN contacten zijn geweest met een
drukker die tegen een laag tarief een blad kan drukken en ook advertenties kan verzorgen. Dhr. Oost
vraagt of de PN al contact heeft gehad met deze drukker?
De penningmeester dhr. van Dam meldt dat er inderdaad contact is geweest, maar dat dit aanbod
niet is gedaan. Op dit moment lopen er 3 offertes van andere drukkers, om te kijken of de kosten
van het blad omlaag kunnen. Het bestuur houdt dit scherp in de gaten.
Dhr. den Hartog meldt dat hij recent lid is geworden van de PN en dat hij bladen in de huisartsenpraktijk en apotheek in zijn woonplaats heeft neergelegd. Daar zijn veel positieve reacties op
gekomen. Mw. Bielders vertelt dat zij het blad ook neerlegt bij de bibliotheek.
Er wordt geopperd om eventueel een oproep te plaatsen in het blad om leden te vragen eventueel
extra bladen in ziekenhuizen etc. neer te leggen. Ook dit heeft de aandacht van het bestuur.
Dhr. v/d Vis vraagt of de subsidie vanuit VWS ieder jaar hetzelfde bedrag is.
Dhr. Van Dam legt uit dat de subsidie tot 2010 aanzienlijk was maar, in de afgelopen jaren naar
beneden is gegaan en nu op jaarbasis 45.000 euro bedraagt. Voor de back-office taken is extra
subsidie aangevraagd.
Dhr. Sloots is recent lid geworden en vraagt of er ook door de leden/patiënten kwaliteitsfeedback
wordt gegeven.
Er wordt uitgelegd dat een soortgelijk iets via Patiëntenparticipatie loopt. Ook is op de website de
zogenaamde Zorgkaart vermeldt waar men kwaliteitscijfers kan terugvinden van de diverse
ziekenhuizen en instellingen. Maar niet alle instellingen /ziekenhuizen worden hierop vermeld.
De voorzitter meldt dat als er bepaalde problemen zijn, dit vermeld wordt in het blad en op de
website.
Dhr. Sloots geeft aan graag mee te willen denken over ideeën vanuit patiënten perspectief.
Hij zal in contact worden gebracht met mw. Ilse van Ee coördinator patiëntenparticipatie.
Dhr. Hulshuizen merkt op dat het contributiebedrag ook lager is gesteld. Dhr. van Dam legt uit dat
het ledenaantal terugloopt. Dhr. Asselberghs vraagt waar de notariskosten zijn onder gebracht. Deze
staan onder algemene kosten en bedroegen 6500 euro. Voor het aanpassen van de statuten zal door
het notariskantoor korting worden verleend. De voorzitter vraagt vervolgens of de aanwezige leden
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zich in de concept begroting kunnen vinden. Deze wordt met grote meerderheid van stemmen
geaccordeerd.
Jaarverslag 2018
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag en ook dit wordt vastgesteld.
Er zullen enkele tekstuele items worden aangepast.
Werkgroepen
Binnen de PN zal er met zogenaamde werkgroepen gewerkt worden.
Er zijn al een aantal actief. Namelijk: PR, Spots (jongeren), Centrale redactie (richt zich op
facebook, forum en website in samenspraak met de onderwerpen van het Psoriasisblad),
Secretaris mw. IJmtje Duursma meldt dat er een werkgroep die (behandelings)richtlijnen moet gaan
beoordelen in het leven moet worden geroepen. Hiervoor zal een oproep in het Psoriasisblad
verschijnen. De reiscommissie bestaat nog maar heeft aangegeven te gaan stoppen met het
organiseren van nieuwe (reis) activiteiten. Deze dag waren de leden van de reiswerkgroep niet
aanwezig omdat zij tegelijkertijd een vergadering hadden gepland.
Rondvraag
Dhr. v/d Vis vraagt om heroverweging van de aanmeldingsprocedure voor een volgende WPD.
Verder meldt hij dat hij bij de registratie beneden ook lang stond te wachten.
Mw. Bielders laat weten dat zij de aanmeldingsprocedure lastig vond maar wel meteen iemand aan
de telefoon had om haar te helpen.
Dhr. den Hertog vindt dat het bestuur de klachten over het omslachtige aanmelden via de website
bagatelliseert. Hij benadrukt nogmaals dat dit echt anders moet, het gaat immers om WPD. Deze
dag moet laagdrempelig te bezoeken zijn voor alle leden. Vooral de scheiding tussen lid en geen lid
maakte de registratie omslachtig.
Dhr. Hulshuizen vraagt of het handig is om een ALV samen met WPD plaats te laten vinden.
Aanvang 9.30 is erg vroeg vooral als men met openbaar vervoer moet komen.
De voorzitter legt uit dat de opkomst bij de vorige ALV`s aan de lage kant was en dat deze
combinatie ook de kosten drukt.
Dhr. Asselberghs geeft als dringend advies mee om de aanmeldingsprocedure goed te evalueren!
Onder dankzegging voor de aanwezigheid van de leden wordt de vergadering om 10.56 uur
gesloten.
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