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1. Opening:	  
Margot	  Wijbrans	  heet	  de	  ‘aanwezigen’	  van	  harte	  welkom	  op	  de	  1e	  online	  ALV.	  
Zij	  doet	  nog	  een	  aantal	  mededelingen	  alvorens	  verder	  te	  gaan	  met	  de	  agenda.	  
	  
De	  concept-‐statuten	  waren	  sterk	  verouderd,	  helaas	  waren	  de	  aanpassingen	  nog	  niet	  zover	  
dat	  ze	  tijdig	  konden	  worden	  meegenomen	  op	  deze	  ALV.	  We	  hopen	  dat	  dit	  in	  het	  Congres	  van	  
26	  september	  a.s.	  wel	  gaat	  lukken	  met	  een	  ingelast	  extra	  onderwerp	  hiervoor.	  	  Als	  het	  
congres	  in	  verband	  met	  de	  Corona-‐maatregelen	  niet	  live	  kan	  doorgaan,	  zal	  er	  een	  live-‐stream	  
worden	  gemaakt.	  
	  
De	  regio-‐contactpersonen	  hebben	  nog	  geprobeerd	  in	  het	  najaar	  in	  samenwerking	  met	  de	  
ziekenhuizen	  contactdagen	  te	  organiseren,	  maar	  gelet	  op	  onze	  kwetsbare	  doelgroep	  is	  
besloten	  die	  niet	  door	  te	  laten	  gaan.	  Wel	  hebben	  een	  aantal	  regio-‐contactpersonen	  de	  
cursus	  online	  lotgenotencontact	  gevolgd	  en	  zullen	  hiermee	  aan	  de	  slag	  gaan.	  	  
	  
Op	  29	  juni	  a.s.	  zal	  het	  LUMC	  in	  het	  kader	  van	  Wereld	  Sclerodermie	  Dag	  een	  webinar	  
organiseren	  voor	  patiënten	  met	  Sclerodermie	  en	  MCTD,	  in	  samenhang	  met	  Covid-‐19.	  De	  
uitnodigingen	  staan	  op	  de	  website	  en	  worden	  ook	  per	  mail	  en	  post	  verzonden.	  
	  
De	  video	  over	  het	  Upside-‐project	  is	  nog	  uitgesteld.	  Wel	  is	  er	  een	  video-‐presentatie	  op	  onze	  
website,	  waarin	  onze	  vrijwilliger	  Harrie	  zijn	  ervaring	  als	  sclerodermie-‐patiënt	  deelt.	  
	  

2. Vaststelling	  verslag	  ALV	  2019:	  
Hierbij	  is	  vergeten	  de	  mogelijkheid	  van	  het	  stellen	  van	  vragen	  in	  de	  enquête	  te	  vermelden,	  Er	  
kunnen	  nu	  nog	  vragen	  over	  worden	  gesteld	  en	  zullen	  aan	  het	  eind	  van	  deze	  vergadering	  
bekijken	  of	  daarover	  nog	  vragen	  binnenkomen	  en	  daarop	  reageren.	  
Naar	  aanleiding	  van	  dit	  verslag	  merkt	  de	  voorzitter	  nog	  op	  dat	  inmiddels	  van	  bijna	  2000	  
leden	  een	  e-‐mailadres	  bekend	  is	  en	  we	  dit	  jaar	  de	  leden	  zoveel	  mogelijk	  per	  mail	  zullen	  
benaderen.	  
De	  financiële	  bijdrage	  van	  het	  Voucherproject	  zal	  worden	  besteed	  aan	  de	  licentie	  van	  het	  
online	  plaatsen	  van	  de	  zorgboeken,	  omdat	  de	  papieren	  uitgave	  al	  is	  meegenomen	  in	  de	  
bijdrage.	  	  Er	  zijn	  verder	  geen	  opmerkingen	  binnengekomen,	  zodat	  het	  verslag	  is	  vastgesteld.	  	  
	  

3. Jaarverslag	  2019:	  
	  
Naar	  aanleiding	  van	  de	  onderdelen	  voorlichting,	  website	  en	  sociale	  media	  :	  helaas	  heeft	  
Sander	  Otter	  zijn	  taken	  terug	  moeten	  geven	  in	  verband	  met	  zijn	  gezondheid.	  Gelukkig	  zijn	  er	  
enkele	  andere	  vrijwilligers	  voor	  deze	  taak	  beschikbaar.	  Wel	  zoeken	  we	  nog	  een	  webmaster	  
voor	  de	  website.	  



Ook	  moest	  de	  eerste	  secretaris	  Pia	  de	  Boer	  om	  gezondheidsredenen	  stoppen	  met	  haar	  
bestuurstaken:	  secretariaat;	  de	  ledenadministratie	  en	  Virtueel	  Kantoor.	  We	  hopen	  in	  deze	  
vergadering	  een	  nieuwe	  eerste	  secretaris	  te	  benoemen.	  	  
Een	  zijn	  een	  paar	  foutjes	  zijn	  in	  het	  verslag	  geslopen:	  
Bij	  het	  onderdeel	  MAR	  wordt	  dr.	  Frank	  van	  den	  Hoogen	  opgevoerd	  als	  voorzitter,	  maar	  hij	  
was	  in	  die	  periode	  vicevoorzitter.	  En	  dr.	  Kitty	  Bloemenkamp	  werkt	  niet	  meer	  in	  het	  LUMC,	  
maar	  in	  het	  UMCU.	  
Een	  aantal	  opmerkingen:	  	  
Een	  lid	  is	  het	  opgevallen	  dat	  zoveel	  vrijwilligers	  meerdere	  taken	  vervullen.	  De	  reden	  hiervan	  
is	  dat	  sommige	  commissies	  te	  weinig	  vrijwilligers	  hebben	  en	  ze	  elkaar	  willen	  ondersteunen.	  
Het	  bestuur	  probeert	  desgevraagd	  nieuwe	  vrijwilligers	  goede	  begeleiding	  te	  bieden	  door	  hen	  
een	  aantal	  maanden	  mee	  te	  laten	  lopen	  alvorens	  te	  beslissen	  in	  welke	  commissie	  zij	  
definitief	  willen	  meewerken.	  
Zijn	  er	  al	  patiëntenduo’s?:	  
Er	  is	  een	  nieuwe	  commissie	  toegevoegd:	  patiëntenparticipatie;	  het	  bestuur	  is	  nog	  aan	  het	  
inventariseren	  welke	  vrijwilligers	  daarin	  willen	  anticiperen.	  
Ook	  een	  opmerking	  was	  dat	  het	  verslag	  zo	  gedetailleerd	  is.	  Het	  bestuur	  is	  van	  mening	  dat	  
iedere	  commissie	  het	  recht	  heeft	  om	  te	  laten	  zien	  wat	  er	  allemaal	  in	  het	  jaar	  is	  gepresteerd.	  
Ze	  doen	  best	  veel	  en	  het	  bestuur	  wil	  dit	  ook	  inzichtelijk	  maken.	  
Nog	  een	  opmerking	  is	  dat	  het	  jammer	  is	  dat	  zo	  vaak	  wordt	  gesproken	  over	  een	  gebrek	  aan	  
vrijwilligers.	  Het	  bestuur	  wil	  graag	  het	  grote	  aantal	  taken	  ook	  beter	  kunnen	  verdelen.	  
Het	  afhaken	  van	  vrijwilligers	  is	  vooral	  te	  wijten	  aan	  verergering	  van	  hun	  aandoening	  is	  
inherent	  aan	  een	  patiëntenvereniging.	  Er	  is	  actief	  beleid	  om	  nieuwe	  vrijwilligers	  goed	  te	  
begeleiden	  en	  in	  te	  werken.	  
Aan	  het	  einde	  van	  de	  ALV	  blijkt	  dat	  er	  geen	  reacties	  meer	  zijn	  en	  de	  voorzitter	  verklaart	  aan	  
het	  jaarverslag	  daarmee	  als	  goedgekeurd.	  
	  

4. Vaststelling	  Jaarrekening	  2019:	  
Er	  zijn	  enkele	  vragen	  binnengekomen	  die	  Wendy	  Zacouris,	  penningmeester	  toelicht.	  
Het	  is	  opgevallen	  dat	  er	  hogere	  uitgaven	  zijn	  gedaan	  dan	  vorig	  jaar,	  ondanks	  de	  niet	  volledige	  
bestuursbezetting.	  Dit	  is	  te	  wijten	  aan	  het	  noodzakelijk	  uitbesteden	  van	  zaken	  als	  het	  laten	  
verzorgen	  van	  drukwerk	  en	  verzending	  door	  de	  drukker.	  Het	  was	  niet	  langer	  haalbaar	  dit	  
allemaal	  door	  beschikbare	  vrijwilligers	  te	  laten	  uitvoeren.	  	  
Ook	  het	  Congres	  viel	  duurder	  uit	  omdat	  er	  veel	  meer	  leden	  (meer	  dan	  100)	  zijn	  gekomen	  dan	  
voorgaande	  jaren.	  Dan	  wordt	  niet	  alleen	  de	  zaalhuur	  hoger,	  maar	  ook	  de	  bijkomende	  kosten	  
als	  catering	  e.d.	  die	  per	  persoon	  wordt	  berekend.	  	  Het	  bestuur	  is	  verheugd	  over	  het	  aantal	  
deelnemende	  leden	  en	  ziet	  dit	  ook	  als	  een	  compliment	  voor	  de	  (kleine)	  congres-‐commissie.	  
Voor	  het	  jaar	  2021	  zal	  de	  penningmeester	  dit	  anders	  proberen	  op	  de	  begroting	  te	  plaatsen.	  
In	  de	  samenstellingsverklaring	  staat	  2018	  in	  plaats	  van	  2019;	  dit	  is	  inmiddels	  op	  de	  website	  
hersteld.	  
Er	  zijn	  ook	  hogere	  uitgaven	  omdat	  er	  in	  2019	  meer	  georganiseerd	  is	  door	  de	  commissies	  in	  
het	  kader	  van	  lotgenoten:	  zowel	  een	  Lupusdag	  als	  een	  Sclerodermiedag.	  Mogelijk	  wordt	  
hiermee	  in	  de	  volgende	  begroting	  meer	  rekening	  mee	  gehouden.	  Dat	  er	  meer	  georganiseerd	  
is,	  lijkt	  het	  bestuur	  toch	  ook	  belangrijk.	  De	  kosten	  voor	  de	  Zorgboeken	  zijn	  lager	  uitgevallen	  
door	  de	  vergoeding	  van	  het	  Voucherproject.	  
De	  voorzitter	  verklaart	  na	  een	  voldoende	  percentage	  stemmers	  het	  financieel	  verslag	  
(jaarrekening)	  als	  goedgekeurd.	  
	  



5. Vaststelling	  begroting	  2020:	  
De	  penningmeester	  geeft	  aan	  dat	  de	  begroting	  gedetailleerd	  en	  vroeg	  moet	  worden	  
opgesteld	  in	  verband	  met	  de	  subsidie-‐aanvragen	  (eind	  september).	  De	  verschillen	  tussen	  de	  
begroting	  van	  2020	  en	  de	  werkelijke	  uitgaven	  zullen	  groot	  zijn,	  omdat	  niet	  te	  verwachten	  
was	  dat	  de	  Covid-‐19	  pandemie	  zou	  uitbreken.	  
De	  motivatie	  voor	  de	  meerkosten	  van	  de	  website:	  
De	  kosten	  voor	  het	  vernieuwen	  van	  de	  huisstijl	  en	  de	  website	  zijn	  hoger	  in	  verband	  met	  het	  
verbeteren	  van	  de	  website,	  zowel	  de	  voor-‐	  als	  achterkant	  van	  de	  website	  zijn	  hoger,	  maar	  
maken	  het	  werken	  ermee	  ook	  een	  stuk	  eenvoudiger.	  Hiervoor	  is	  15.000	  euro	  uitgegeven.	  	  
Ook	  in	  de	  2e	  kolom	  van	  de	  begroting	  is	  2019	  ingevuld	  in	  plaats	  van	  2020;	  dit	  is	  inmiddels	  
hersteld	  op	  de	  website.	  
Een	  lid	  vraagt	  om	  een	  extra	  kolom	  in	  de	  begroting	  om	  een	  betere	  vergelijking	  tussen	  2	  jaren	  
te	  kunnen	  maken.	  Daarmee	  wordt	  ingestemd	  door	  de	  penningmeester	  voor	  de	  toekomst.	  
Dat	  het	  allemaal	  zo	  uitgesplitst	  wordt	  heeft	  te	  maken	  met	  de	  subsidievoorwaarden	  van	  het	  
Ministerie	  en	  de	  PGO	  en	  kunnen	  we	  weinig	  aan	  veranderen.	  Het	  grootste	  deel	  van	  de	  leden	  
heeft	  geen	  opmerkingen.	  Hiermee	  verklaart	  de	  voorzitter	  de	  begroting	  als	  vastgesteld.	  
	  

6. Algemene	  vragen:	  
In	  het	  concept	  verslag	  2019	  wordt	  de	  samenwerking	  met	  farmaceuten	  genoemd:	  welke	  
farmaceuten?	  
De	  penningmeester	  geeft	  aan	  dat	  ze	  aan	  heel	  veel	  eisen	  moeten	  voldoen:	  zij	  moeten	  een	  
goedgekeurd	  middel	  op	  de	  markt	  hebben	  voor	  één	  van	  onze	  aandoeningen.	  	  
Nu	  zijn	  dat:	  GSK,	  Actelion	  en	  Boehringer	  Ingelheim.	  Die	  3	  mogen	  en	  kunnen	  ons	  sponsoren.	  
In	  goed	  overleg	  betalen	  zij	  bijvoorbeeld	  filmpjes	  op	  de	  website.	  Ook	  het	  livestreamen	  van	  het	  
volgende	  congres	  kunnen	  we	  door	  hen	  laten	  financieren.	  Patiëntenverhalen	  voor	  intern	  
gebruik	  voor	  opleiding	  van	  hun	  medewerkers.	  Leuke	  en	  nuttige	  projecten.	  Elke	  firma	  heeft	  
daar	  een	  budget	  voor.	  Het	  gaat	  nooit	  over	  gebruik	  van	  medicatie.	  
	  
Info	  over	  voeding	  en	  APS?:	  
Onze	  commissie	  Lupus/APS	  beschikt	  hierover	  de	  informatie	  en	  kennis,	  daartoe	  kan	  men	  zich	  
wenden.	  
	  
Hoe	  zien	  jullie	  regio-‐contactmiddagen	  de	  komende	  tijd?:	  
Gezien	  de	  ontwikkelingen	  waarschijnlijk	  dit	  jaar	  niet	  meer	  in	  verband	  met	  Corona.	  Hopelijk	  
volgend	  jaar,	  mits	  de	  RIVM-‐richtlijnen	  dit	  toelaten.	  De	  regio’s	  zullen	  dit	  dan	  weer	  
organiseren.	  
	  
Komt	  er	  in	  het	  Magazine	  een	  artikel	  over	  Corona?:	  
De	  redactie	  heeft	  desgevraagd	  aangegeven	  dat	  er	  in	  het	  volgende	  Magazine	  in	  verschillende	  
artikelen	  over	  wordt	  geschreven.	  

Is	  er	  een	  lijst	  met	  artsen	  die	  gespecialiseerd	  zijn	  in	  APS?:	  

Ook	  hierover	  heeft	  de	  commissie	  Lupus/APS	  informatie,	  waartoe	  de	  leden	  zich	  kunnen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
wenden.	  

	  
Graag	  een	  keer	  een	  bijeenkomst	  in	  de	  buurt	  van	  den	  Bosch:	  
Regio	  Midden	  kan	  in	  samenwerking	  met	  regio	  Zuid	  samen	  iets	  organiseren	  in	  die	  omgeving.	  	  



	  
Is	  het	  een	  idee	  om	  iemand	  goed	  in	  te	  werken,	  bijvoorbeeld	  met	  een	  proefperiode	  van	  één	  
jaar?	  
Dit	  is	  al	  van	  kracht;	  de	  kandidaat	  secretaris	  neemt	  zichzelf	  als	  voorbeeld.	  Hij	  heeft	  regelmatig	  
contact	  met	  de	  vorige	  secretaris	  gehad	  over	  de	  werkwijze	  in	  het	  Virtueel	  Kantoor	  en	  heeft	  
ook	  al	  bestuursvergaderingen	  bijgewoond	  vóór	  deze	  ALV.	  
	  
De	  zittingstermijn	  van	  penningmeester	  verstrijkt	  in	  2020,	  staat	  niet	  op	  de	  agenda.	  	  
Er	  is	  vergeten	  hier	  aandacht	  aan	  te	  schenken.	  Wendy	  is	  bereid	  dit	  te	  blijven	  doen.	  Via	  de	  
inlog	  kon	  men	  eventueel	  een	  tegenkandidaat	  noemen	  en/of	  er	  bezwaar	  is	  tegen	  de	  huidige	  
penningmeester	  of	  haar	  persoon.	  Hiervoor	  is	  een	  korte	  pauze	  ingelast.	  Zie	  extra	  agendapunt	  
6.	  
	  
Weten	  we	  genoeg	  over	  ARCH:	  
In	  het	  Magazine	  is	  daar	  al	  herhaaldelijk	  over	  geschreven.	  ARCH	  wordt	  een	  online	  ziekenhuis	  
om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  de	  experts	  bij	  de	  mensen	  in	  de	  buurt	  werken.	  Patiënten	  hoeven	  dan	  
niet	  meer	  het	  hele	  land	  door	  te	  reizen	  voor	  een	  behandeling	  die	  prima	  in	  hun	  eigen	  
ziekenhuis	  kan.	  Er	  is	  een	  ARCH-‐app	  die	  in	  een	  aantal	  regio’s	  beschikbaar	  is:	  voor	  Vasculitis,	  
Sclerodermie,	  APS	  en	  SLE.	  Je	  casus	  wordt	  dan	  voorgelegd	  aan	  een	  multidisciplinair	  team.	  
Artsen	  met	  verschillende	  specialismen	  bespreken	  die	  met	  elkaar.	  De	  academische	  
ziekenhuizen	  nemen	  het	  voortouw	  hierin	  en	  hopen	  dat	  de	  perifere	  ziekenhuizen	  hierin	  mee	  
gaan	  doen.	  Dit	  gebeurt	  nu	  al.	  
Er	  komen	  patiënten-‐vragenlijsten	  waarin	  o.a.	  uitgevraagd	  wordt	  hoe	  de	  patiënt	  zich	  voelt	  en	  
hoe	  de	  ziekteperiode	  is	  verlopen.	  Er	  komt	  ook	  een	  register	  voor	  onze	  aandoeningen	  en	  
daarmee	  kan	  ook	  beter	  onderzoek	  worden	  gedaan.	  Die	  kennis	  komt	  meer	  beschikbaar	  voor	  
de	  perifere	  artsen.	  Op	  de	  website	  van	  ARCH	  is	  meer	  informatie	  te	  vinden.	  Er	  wordt	  een	  
filmpje	  getoond	  via	  de	  website	  in	  deze	  livestream:	  toegankelijke,	  innovatieve	  en	  betaalbare	  
zorg	  voor	  nu	  en	  in	  de	  toekomst.	  	  	  
	  

7. Extra	  agendapunt:	  herverkiezing	  penningmeester.	  
De	  vraag	  kwam	  van	  een	  lid	  of	  de	  penningmeester	  het	  nog	  wel	  wil	  doen	  voor	  een	  nieuwe	  
termijn.	  	  Wendy	  wil	  het	  nog	  1	  jaar	  blijven	  doen,	  mits	  er	  een	  nieuwe	  penningmeester	  is.	  Na	  de	  
hiervoor	  ingelaste	  pauze	  blijken	  er	  geen	  negatieve	  bezwaren	  voor	  haar	  herbenoeming	  te	  zijn	  
binnengekomen.	  Daarmee	  verklaart	  de	  voorzitter	  Wendy	  herbenoemd	  als	  penningmeester.	  
	  

8. Voorstel	  benoeming	  eerste	  secretaris	  Christian	  Reijnen.	  
Christian	  geeft	  een	  persoonlijke	  toelichting	  op	  zijn	  motivatie	  voor	  de	  functie.	  	  In	  2015	  heeft	  
hij	  zich	  aangemeld	  als	  vrijwilliger	  regio-‐contactpersoon	  Zuid.	  	  Later	  heeft	  hij	  de	  vacature	  van	  
eerste	  secretaris	  gezien	  en	  heeft	  zich	  daarvoor	  aangemeld	  en	  verschillende	  bestuurs-‐
vergaderingen	  bijgewoond.	  	  
Er	  is	  gestemd	  via	  de	  enquête	  waarin	  1	  lid	  aangeeft	  hem	  onvoldoende	  te	  kennen	  om	  een	  
oordeel	  te	  geven.	  Verder	  zijn	  er	  geen	  tegenstemmen.	  Hierbij	  is	  Christian	  Reijnen	  
aangenomen	  als	  eerste	  secretaris	  in	  het	  bestuur.	  
	  
De	  voorzitter	  komt	  terug	  op	  het	  verslag	  van	  de	  ALV;	  tijdens	  deze	  livestream	  zijn	  hierover	  	  
geen	  berichten	  over	  gekomen,	  deze	  is	  hierbij	  vastgesteld.	  
	  

9. Sluiting.	  De	  voorzitter	  bedankt	  de	  ‘aanwezigen’	  en	  sluit	  hiermee	  de	  vergadering.	  


