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Op 25 november 2016 hield de PAH haar algemene ledenvergadering in Maarssen. Het voltallige 
bestuur, onze secretaresse, vrijwilligers uit diverse commissies, diverse leden, een toekomstige 
vrijwilliger en een samenwerkingspartner waren aanwezig in de Open Hof, tegenover het PAH 
kantoor. 
 
In de het openingswoord geeft de voorzitter aan, dat in deze ALV het bestuur verantwoording aflegt 
aan de aanwezige leden over de activiteiten uitgevoerd in het jaar 2015, aan de hand van het 
jaarverslag, een overzicht van de financiële positie van de vereniging op basis van het financiële 
jaarverslag, een korte terugblik naar 2016 en een vooruitblik naar 2017.  
 
Er waren geen mededelingen of ingekomen stukken voor deze ALV. Het verslag van de vorige ALV 
van 19 mei 2015 (over het verenigingsjaar 2014) werd unaniem vastgesteld.  
 
Vervolgens kwamen bestuurswisselingen aan de orde. Op de ALV 2016 zijn afgetreden mw. S. 
Broersma en mw. M. Dokter, zij vertegenwoordigde in de PAH tevens de Stichting Pacemaker 
Foundation. Als nieuw bestuurslid is benoemd de heer J. Rötter. De ALV is akkoord met de 
bestuurswisselingen en geeft Stefanie, Marianne en Joost een luid applaus voor hun inzet. 
 
Het bestuur merkt op dat door de jaren heen het bestuur is gewijzigd van 100% ouders van kinderen 
met een aangeboren hartafwijking naar 100% mensen met een aangeboren hartafwijking. Gezien de 
diverse doelgroepen van de PAH zou er ook weer een ouder in het bestuur wenselijk zijn. 
 
De penningmeester bespreekt de begroting over 2016 en 2017. Aandachtspunt is toename van het 
aantal leden dat contributie na de nota niet meteen betaald. Diverse acties volgen zoals herinnering, 
vervolg incasso, nabellen, dit kost allemaal veel tijd. Besproken wordt het incassobeleid aan te 
scherpen in 2017. De contributie 2017 wordt door de ALV verhoogd van € 29 naar € 30. Leden die via 
automatische incasso betalen, blijven € 26 betalen, voor hen verandert niets. Met de verhoging 
wordt dus het verschil vergroot tussen automatische incasso versus betaling op nota, met als doel 
meer leden te bewegen tot contributie via machtiging. Dit scheelt veel administratieve handelingen. 
 
De voorzitter staat stil bij de mutatie in de kring van vrijwilligers. Op deze ALV treden af: Bianca Tuin 
(redactielid Sinus), Monique van den Burg (redactielid Sinus), Vera Haket (redactielid Sinus), Martine 
van den Brink (receptenrubriek Sinus) en Marieke Rouwenhorst (forummoderator). Alle aftredende 
vrijwilligers zijn persoonlijk uitgenodigd. Alleen Monique van den Burg is aanwezig. Zij wordt 
persoonlijk bedankt voor haar inzet m.b.t. de Sinus. De ALV geeft applaus aan de vertrekkende 
vrijwilligers als dank voor hun inspanningen voor de PAH.  
 
Tenslotte genieten de aanwezigen van een informele borrel, wordt teruggekeken op een goed 
verenigingsjaar en vooruitgekeken naar het nieuwe jaar.  
 
PAH NIEUWS 
Vervolgens deden de bestuursleden verslag van de diverse activiteiten die in 2015 zijn uitgevoerd. 
Deze zijn nader beschreven in het Activiteiten jaarverslag 2015, op zich weer een heel boekwerk, dat 
duidelijk aangeeft hoe actief de PAH is voor en met haar achterban. Succesvolle ledenbijeenkomsten 
waren de workshops, de Fontandag en de Pacemakerdag. Van onze producten was er veel 
belangstelling voor het spreekbeurtpakket, de Sinus en de hardcopy Hartpas (er is ook een digitale 
versie). De digitale nieuwsbrief is tot halverwege 2015 gemaakt, daarna is de informatievoorziening 
grotendeels via onze Facebook en Twitter accounts gelopen. 
 



De website is vernieuwd. Het kinderboekje Fleur is momenteel in de afronding en komt begin 2017 
beschikbaar. In de belangenbehartiging was PAH actief met het ministerie VWS, de Kinderhartenraad 
Sophia en Ieder(in). Daarnaast waren er diverse contacten voor nadere samenwerking met de 
Hartstichting en de Hart & Vaatgroep. Dit krijgt zeker een vervolg.  
 
De bijeenkomst van de Europese hartorganisaties ECHDO was bezocht en ook het Belgische 
oudercongres. Uit de Europese contacten bleek wederom dat de belangenbehartiging bij 
levensverzekeringen in Nederland voorop loopt. De PAH speelt hierin een grote rol.  
 
Het FitKids project was besproken op de Fontandag. Het activiteitenjaarverslag is unaniem 
goedgekeurd door de ALV. 
 
De penningmeester geeft korte toelichting op het financieel jaarverslag 2015. Kanttekening: de PAH 
heeft in 2015 geen financiële bijdrage van Stichting Hartekind ontvangen. Zij geven als reden de 
binding met PAH te minderen. Voor 2015 is de subsidie weer een stukje minder geworden. 
Dit gaat de komende jaren nog verder veranderen, omdat de overheid wil dat ‘kleine’ 
patiëntenverenigingen gaan samenvoegen/werken.  
 
De kascontrolecommissie doet verslag van hun werkzaamheden. Zij oordelen positief over het 
financieel verslag en het gevoerde beleid door het bestuur in 2015 en adviseren 
de ALV tot accordering en décharge. Dit volgt de ALV unaniem. 


