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Inleiding 
 
De PAH is een landelijke, zelfstandige patiëntenorganisatie met als doel haar achterban: 
Te informeren, te ondersteunen, individueel en collectief en te adviseren. 
 
De vereniging richt zich op iedereen die te maken heeft met een aangeboren hartafwijking. 
Verbetering van hun positie in de samenleving is een belangrijk doel van de PAH.  
De PAH realiseert dit door: 

- Het geven van voorlichting 
- Het organiseren en faciliteren van lotgenotencontact 
- Het behartigen van de belangen van de patiënt en/of zijn ouders/partner  

 
Kantoor & Organisatie  
Vanaf april 2019 zijn zowel de ledenadministratie als de financiële administratie conform de richtlijnen van 
VWS (in verband met de instellingssubsidie) ondergebracht bij MEO te Haarlem. 
  
Martine Bruin werkt als organisatiemedewerker voor 20u per week en zij werkt vanuit huis.   
  
Bestuur (1-1-2023) 
Voorzitter (interim) Just Deinum 
Penningmeester: Victor Laarhoven  
Secretaris: Judith van de Meerakker 
Bestuurslid Communicatie & PR: Marco Huisman 
 
Aspirant-bestuurslid Lotgenotencontact: Roy Boere 
We zoeken bestuursleden voor belangenbehartiging en voorlichting 
 
Onze activiteiten 
 
Lotgenotencontact 
We organiseren activiteiten, waarbij we lotgenoten met elkaar in contact brengen. Voorbeelden hiervan zijn: 
contactdagen en themagerichte workshops. Het delen van ervaringen, (h)erkenning en begrip zijn belangrijke 
elementen tijdens deze activiteiten. We faciliteren individueel lotgenotencontact. 
 
Voorlichting en informatie 
We geven voorlichting over de verschillende hartafwijkingen, behandeling en het dagelijks leven. 
In het ledenblad Sinus komen ervaringsverhalen van leden, informatie op medisch en maatschappelijk gebied 
en praktische tips aan bod. Leden ontvangen de Sinus 4x per jaar. Op onze website vind je informatie en 
actueel nieuws over aangeboren hartafwijkingen, de activiteiten en wet- en regelgeving. 
 
Belangenbehartiging  
We helpen onze leden om de eigen regie te nemen over de zorg en om optimaal te kunnen participeren in de 
samenleving. We ondersteunen o.a. op het gebied van arbeid, zorgondersteuning, verzekeren, vervoer, 
school/studie en uitkering. We werken nauw samen met de (kinder)hartcentra, zusterorganisaties, en andere 
zorgverleners om de zorg te optimaliseren. 
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Lotgenotencontact  
Mensen met een aangeboren hartafwijking en hun naasten in contact brengen met mensen in een soortgelijke 
situatie, ter bevordering van uitwisseling van persoonlijke kennis- en ervaring en van praktische 
situaties/beperkingen in de eigen dagelijkse omgeving met als doel dat patiënten zich gesteund voelen en van 
elkaar kunnen leren. Het doel van lotgenotencontact is om op een veilige en gelijkwaardige basis bij elkaar 
(h)erkenning te vinden en elkaar te steunen. De PAH richt zich op het organiseren en faciliteren van contacten 
tussen mensen met een aangeboren hartafwijking en hun naasten zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen. De 
PAH zorgt voor een laagdrempelige manier waarop contacten en ervaringsuitwisseling vorm krijgt.  
 
 
Voorbeelden van activiteiten op het gebied van lotgenotencontact zijn:  

- Het organiseren van informatie- en themabijeenkomsten;  
- Het organiseren van workshops en gespreksgroepen;  
- Het faciliteren van lotgenotencontact op grotere en kleinere schaal en op individueel niveau;  
- Het inzichtelijk maken wat er beschikbaar is op gebied van lotgenotencontact zoals besloten groepen 

op social media;  
- Telefonisch contact, contact per mail en persoonlijk;  

  
Wijze van aanpak  
Het lotgenotencontact van de PAH bestaat uit het organiseren van diverse activiteiten waar relevante sprekers 
zorgen voor achtergronden en informatie en waar vaak door middel van workshops verdieping over een 
specifiek onderwerp wordt aangeboden.  
Frequentie is per activiteit verschillend evenals het geboekte resultaat. Daarnaast geven de bijeenkomsten de 
mogelijkheid om in een ontspannen sfeer kennis te maken en te delen met lotgenoten in alle leeftijden en 
levensfasen.  
  
Individueel lotgenotencontact  
We hebben in 2022 een toename gezien van de behoefte aan individueel lotgenotencontact. We merken dat 
mensen het fijn vinden om elkaar weer een keer live te ontmoeten doordat dit door Corona werd bemoeilijkt.  
 
Wij proberen deze mensen in contact te brengen met ouders die een kindje hebben met dezelfde hartafwijking 
of met volwassenen met een hartafwijking. Ook van andere doelgroepen krijgen we aanvragen voor zeer 
specifiek en individueel lotgenotencontact. Veelal kunnen wij deze mensen met iemand in contact brengen of 
er wordt een oproep geplaatst in de nieuwsbrief, ledenblad Sinus of op de Facebook-pagina.  
  
Activiteitenplan 2023 
 
Informatiedag 
Samen met de 4 hartcentra in Nederland een dag organiseren die gericht is op informatie (kennisoverdracht) 
over leven met een aangeboren hartafwijking. Het thema van de dag staat in het teken van een specifieke 
aangeboren hartafwijking of een onderwerp, bijvoorbeeld sporten en bewegen. De inhoud van de dag wordt 
bepaald samen het team van het hartcentrum. De dag begint plenair en er zullen 
workshops/gespreksbijeenkomsten voor de patiënt georganiseerd worden. Er is een gezamenlijke lunch waarin 
lotgenotencontact (ontmoeten, ervaring uitwisselen) centraal staat. De dag vindt plaats in het hartcentrum.  
 
Lotgenotencontactdagen 
1 evenement voor volwassenen: samen met HartCor een evenement organiseren waar (jong)volwassen 
patiënten elkaar treffen. Het doel is elkaar ontmoeten en met elkaar praten over zorgen, behoeften. Een 
gevoel van herkenning en erkenning creëren tussen de deelnemers. Tijdens het evenement ontmoeten 
lotgenoten elkaar.  
 
1 evenement voor jongeren (18-25 jaar): Het doel is elkaar ontmoeten, op een ongedwongen manier samen 
met lotgenoten een leuke dag beleven. De jongeren doelgroep is lastig om te mobiliseren. Door een 
laagdrempelige activiteit proberen we de doelgroep met elkaar in contact te brengen en bewustwording te 
creëren. Tijdens het evenement is het doel om elkaar te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. 
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3x gespreksbijeenkomsten voor de volwassen patiënt. Het doel van deze bijeenkomst is de ouder wordende 
patiënt met een AHA informeren en met elkaar over levensvragen te spreken. Tijdens deze bijeenkomst wordt 
een spreker (arts, psycholoog, verpleegkundig specialist) uitgenodigd. Vervolgens wordt er in subgroepen 
dieper op het onderwerp ingegaan.  
 
Workshops 
4x per jaar 
In 2023 staan 4 thema's centraal (Levensstijl, vakantie & vrije tijd, Relatie en Heart & Mind) Elk thema wordt 
afgesloten met een online themabijeenkomst In gesprek met. Hier wordt een spreker voor uitgenodigd. Leden 
en andere patiënten met een AHA kunnen deze bijeenkomst bijwonen. De spreker geeft een korte inleiding en 
daarna is er gelegenheid voor vragen en een interactief gesprek.  
 
Thema 2023 
Q1 Leefstijl 
- Voeding 
- Sporten & bewegen 
Q2 Vakantie & vrije tijd 
- Praktische tips (hoogte, warmte, buitengewone sporten)  
- Interview cardioloog 
Q3 Relatie 
- Interview patiënt-arts 
- Seksualiteit, transitie, brussen 
Q4 Heart & mind 
- levensvragen, mentaal welbevinden,  verschillende therapieën   
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Voorlichting en Informatievoorziening  
De PAH zorgt voor patiëntgerichte informatie over aangeboren hartafwijkingen zoals medische informatie over 
de verschillende typen aangeboren hartafwijkingen, behandelingen en complicaties, maar ook informatie over 
het dagelijks leven met een aangeboren hartafwijking.  
Denk dan aan informatie over de psychische aspecten, het kopen van een huis, levensverzekering, e-bike, 
zwanger worden en arbeidsparticipatie. Deze informatie is voor de patiënt zelf en ook voor ouders, partners, 
familieleden of derden in de kring van hun persoonlijke levenssfeer. Deze informatie draagt eraan bij dat een 
lid zich gesteund voelt om zelf de dialoog met zijn zorgverlener aan te kunnen gaan. We proberen onze leden 
wegwijs te maken in de beschikbare informatie om zelf te kunnen kiezen voor een bepaalde zorgaanbieder of 
een (zorg)verzekeraar, en dat hij/zij zich in staat voelt om keuzes te maken op het gebied van maatschappelijke 
participatie. Waardoor hij/zij onderdeel kan blijven uitmaken van de maatschappij. 
 
Wijze van aanpak  
Voorlichting van de PAH bestaat uit het verlenen van informatie via verschillende kanalen.   
We hebben voorlichtingsproducten, promotiemateriaal, het ledenblad Sinus, de huisartsenbrochure, het 
hartpaspoort, onze website, de nieuwsbrief en onze social mediakanalen om informatie te verstrekken. Bij 
fysieke informatiebijeenkomsten zorgen we voor een informatiestand.  Informatie over de PAH is ook 
beschikbaar bij de (kinder)hartcentra. 
  
Activiteitenplan 2023 
 
Sinus 
De Sinus heeft elk kwartaal een ander thema. Aan bod komen verslagen van activiteiten, agenda, verrichte 
belangenbehartiging, ervaringen en verhalen van lotgenoten, nieuws van derde partijen en medische 
achtergronden. Door en voor leden, hét communicatiemedium van de vereniging. We verspreiden de Sinus ook 
naar derden, o.a. ziekenhuizen, specialisten en wachtkamers. Bestuur en vrijwilligers schrijven de content, 
vrijwillige redactie verzamelt en verwerkt de input. Het magazine heeft in 2022 een nieuwe look en feel 
gekregen. We vinden het belangrijk dat de Sinus op een duurzame manier gedrukt wordt. 
 
Het lezen van relevante informatie over je aandoening en de zorg en ondersteuning voor jou als patiënt 
versterkt je positie in de maatschappij. De Sinus wordt zeer gewaardeerd door onze leden en door specialisten. 
Door het lezen van de artikelen in de Sinus verwachten we ook dat belanghebbenden eerder geneigd zullen zijn 
om door te willen lezen op de website en onze social mediakanalen, waardoor we meer traffic genereren. In 
2023 ligt de focus om de Sinus door te ontwikkelen. Er komt meer focus te liggen op de inhoud, diversiteit in 
beeldmateriaal, duurzaamheid en koppelingen naar de website. 
 
Een representatief ledenblad dat aansluit bij de wensen van de leden. Daarnaast verwachten we door meer 
koppelingen naar de website te maken dat de traffic op de website omhoog gaat. Door meer focus te leggen op 
de inhoud van de artikelen verwachten we dat het beter gaat aansluiten bij de leden. 
 
Voor 2023 zijn er 4 thema’s gekozen die terug zullen komen in de Sinus en waar ook de online bijeenkomsten 
op geënt zijn, hierdoor maken we een koppeling tussen onze verschillende informatievoorzieningen. 
 
Promotie, communicatiemateriaal en infomateriaal 
Het is belangrijk dat onze leden (en niet leden) ons weten te vinden, dat ze weten wat de PAH voor ze kan 
betekenen, dat we communiceren met onze achterban en leden en dat ze met onze materialen hun omgeving 
kunnen informeren. In het jaar 2023 focussen we ons op 4 thema's: Leefstijl, Vakantie en vrije tijd, Relatie en 
Heart & Mind. 
 
Diverse communicatie en promotionele materialen gebruiken we ter versterking van de PAH, onze 
maatschappelijke aandacht voor de aandoening, het informeren en het vergroten van de bekendheid van de 
PAH onder de doelgroep.  
 
Communicatiematerialen ontwikkelen die gebruikt worden om de zichtbaarheid van ons PAH-merk te 
vergroten op verschillende relevante plekken zoals posters, flyers, banners en vlaggen. Materialen die gebruikt 
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worden voor de ondersteuning van onze leden, belanghebbenden en patiënten zoals het uitbrengen van een 
mini sinus voor volwassen patiënten, hartpaspoort of flyer met maatschappelijke thema's  
 
Voor deze thema's wordt promotiemateriaal gebruikt om onze leden en andere patiënten met een aangeboren 
hartafwijking en hun naasten te informeren. Hier worden ook beelden voor aangeschaft om de informatie 
kracht bij te zetten en het totaalbeeld van communicatie compleet te maken.  
 
Met het materiaal dat ontwikkeld wordt voor de verschillende thema's willen we een grotere doelgroep 
bereiken. Ook niet leden krijgen informatie over verschillende thema's. We vergroten onze naamsbekendheid. 
Zodat iedereen de informatie kan krijgen op het moment dat dit voor hem/haar van belang is. 
 
Website, SEO en social media 
De website is voor iedereen toegankelijk en wordt continue verrijkt met actuele informatie. Uit onderzoek 
blijkt dat 70% van mensen met een AHA onze website nog niet kent. Door de website te optimaliseren worden 
patiënten en hun naasten beter geïnformeerd. Een goed geïnformeerde patiënt of naaste voelt zich gesterkt in 
de regie over zijn/haar eigen zorg en ondersteuning. Daarnaast spelen we in op een behoefte die er is 
zodoende het bereik van de PAH middels SEO organisch te groeien. Het doel is meer naamsbekendheid bij alle 
patiënten met een AHA en hun naasten. Hierdoor wordt de informatie beter verspreid met betere content die 
geschikt is voor de gehele doelgroep (dus betere leesbare informatie) als resultaat. 
 
Onderhouden en optimaliseren van de verenigingswebsite.  
De huidige content moet geoptimaliseerd worden om de doelgroep beter te bereiken. Er zal een analyse op de 
Google accounts plaatsvinden, zodat we weten welke pagina's goed bezocht worden. Daarnaast wordt er 
geïnvesteerd in SEO, zodat de website beter gevonden wordt en de leden en patiënten met een AHA in 
Nederland  de informatie beter kunnen vinden.  
 
Er is gekozen voor een website die draait op WordPress, het meest gebruikte content managementsysteem ter 
wereld. Een vrijwilliger helpt de PAH met toevoegen van content op de website.  
 
Influencers, copywriters en bloggers 
Uit onderzoek blijkt dat 70% van mensen met een AHA de patiëntenvereniging en de website (met veel 
informatie) niet kent. Samen met influencers worden projecten opgestart om de doelgroep beter te bereiken 
en de naamsbekendheid van de PAH te vergroten. Naast het generen van naamsbekendheid ligt de focus op 
het creëren van nieuwe content. Op de website staat heel veel content, maar er mist nog informatie. Om deze 
artikelen goed te schrijven trekken we copywriters aan die de teksten schrijven bij de verschillende thema's 
waar de PAH in 2023 aandacht aan besteed (Levenstijl, Vakantie & vrije tijd, Relatie en Heart& Mind). De 
artikelen worden verspreid via de social media en op de website. Bloggers zullen stukken voor de PAH gaan 
schrijven die passen bij de verschillende thema's. 
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Belangenbehartiging  
Belangenbehartiging gaat over het effectief invloed uitoefenen vanuit de aandoening specifieke belangen op 
onder meer beleid, aanbod, zorg en onderzoek. Invloed uitoefenen gebeurt namens een bepaalde groep 
tegenover andere partijen die van belang zijn in verband met de ziekte of functiebeperking of de gevolgen 
daarvan. Dit kan zich uitstrekken tot het hele terrein van gezondheidszorg, gezondheidsbescherming, 
gezondheidsbevordering en maatschappelijke zorg.  
 
Wijze van aanpak  
Het hebben van een aangeboren hartafwijking heeft in meer of mindere mate invloed op het dagelijks leven. 
De impact verschilt per individu en is afhankelijk van de ernst van de hartafwijking en de persoonlijke situatie. 
Het is goed om te weten dat er mogelijkheden zijn om je te ondersteunen. Er is een grote behoefte aan 
collectieve en individuele bemiddeling, begeleiding en structurele oplossingen voor alle mensen met een 
aangeboren hartafwijking. Voorbeelden zijn bemiddelingen op gebied van verzekeringen, werk en inkomen, 
zorgverlof, zorgondersteuning en wet- en regelgeving.  
 
Verbeteren van de zorg 
De verbetering van de zorg is van belang  in verband met de aandoening of functiebeperking of de gevolgen 
daarvan. Dit kan zich uitstrekken tot het hele terrein van gezondheidszorg, gezondheidsbescherming, 
gezondheidsbevordering en maatschappelijke zorg.  
 
Dagelijks leven 
Er is een grote behoefte aan collectieve en individuele begeleiding en structurele oplossingen voor alle mensen 
met een aangeboren hartafwijking. (Maatschappelijke participatie, maakbaarheid van hun levens) En daardoor 
zien we als PAH een nieuwe focus: Van overleven naar kwaliteit van leven. 
 
 
Activiteiten 2023 
 
Achterbanraadpleging en ledencontact 
Contact met klankbordgroep over onderwerpen die spelen bij de patiënt en hun naasten. De klankbordgroep 
komt 4x per jaar bij elkaar. De klankbordgroep denkt mee over de activiteiten en de thema's. Gedurende het 
jaar worden verschillende vragenlijsten verstuurd om de achterban te raadplegen over onderwerpen (werk, 
psychosociaal, seksualiteit, angsten etc).  
 
Goed contact met de leden en weten wat er bij de leden speelt. Door actief achterbanraadpleging te doen 
weten we goed wat er speelt bij de achterban en kunnen hierop inspelen.  
 
Contacten met stakeholders 
Als patiënten tegen hiaten in de zorg en ondersteuning aanlopen maken we dit bespreekbaar in de hartcentra 
of bijvoorbeeld de overheid en de IGJ. Samen zoeken we naar een manier om dit te verbeteren. 
 
De PAH organiseert regelmatig bijeenkomsten of spreekt individueel met (kinder)cardiologen met als doel 
impact en bereik generen. Deze besprekingen gaan over inhoudelijke onderwerpen voor verbetering van de 
kwaliteit van zorg, wat er speelt bij de patiënten, de samenwerking tussen de verschillende hartcentra 
(concentratie), hoe we de belangen en informatievoorziening kunnen verbeteren en welke behoefte er zijn op 
het gebied van lotgenotencontact. We spreken over onderwerpen zoals de concentratie. De onderwerpen 
worden bespreekbaar gemaakt en samen wordt gekeken hoe er verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. 
Het belangrijk te benadrukken dat het belang van de patiënt centraal staat. 
 
Concentratie Hartcentra 

De discussie rondom concentratie – het terugbrengen van de locaties waar operaties en hartkatheterisaties 
plaatsvinden – speelt al sinds 1993. In 2008 heeft de commissie Lie ook al een keer een rapport hierover 
opgesteld. De toenmalige minister van VWS heeft vervolgens hierover een besluit genomen. Toen zou het UMC 
Utrecht/WKZ geen hartoperaties en hartkatheterisaties meer doen. Dat is toen door de minister teruggedraaid 
maar wel met de afspraak dat de 4 centra gezamenlijk een aantal zaken zouden gaan doorvoeren. Onder 
andere een betere samenwerking en een kwaliteitsregistratie.   
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Concentratie is noodzakelijk, maar niet voldoende  
Vakverenigingen van (kinder)artsen, cardiologen en hartchirurgen zijn het er dan ook al jaren over eens dat 
concentratie noodzakelijk is. Onderzoeken tonen ook aan dat door het concentreren van deze zorg 
sterftecijfers dalen, ziekenhuisopnamen korter duren en er minder complicaties optreden.   
Uit de analyse en het advies van Nederlandse (kinder)cardiologen en (kinder)hartchirurgen blijkt verder dat 
concentratie leidt tot meer en snellere uitwisseling van kennis en vaardigheden bij complexe en zeldzame 
aandoeningen.  
 
Besluit minister 
Minister Kuipers heeft de Nederlandse Federatie Universitair Medisch Centra (NFU) gevraagd een door alle 
universitaire medische centra (umc’s) gedragen voorstel te doen voor de concentratie op twee locaties van 
interventies voor patiënten met een aangeboren hartafwijking. In het belang van alle kinderen en volwassenen 
met een aangeboren hartafwijking is het ook van levensbelang dat er na 30 jaar onderzoek en discussie een 
beslissing is genomen. 
 
De meest recente informatie over de concentratie vind je op de website:  
 
www.aangeborenhartafwijking.nl/concentratie 
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Projecten 2023 

 
Klankbordgroep: input voor thema’s en activiteiten 
Vanuit de klankbordgroep krijgt de PAH input voor activiteiten en thema’s . Ze denken inhoudelijk mee over de 
welke onderwerpen interessant zijn voor de verschillende doelgroepen. 
 
Team van copywriters 
Verschillende copywriters schrijven in 2023 artikelen voor de website 
 
Magazine met ervaringsverhalen van (jong)volwassen patiënten i.s.m. Kimberley Wenas 
(Levens)verhalen van (jong)volwassenen is een project dat de Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen 
samen met Kimberley (30 jaar) is opgestart en dat we in 2023 gaan uitrollen in Nederland. Het project belicht 
vanuit verschillende invalshoeken het dagelijks leven van de (jong)volwassenen met een aangeboren 
hartafwijking in Nederland. 
 
De (levens)verhalen gaan over de (intensieve) periode van zorg o.a. rondom operaties, maar ook over sporten, 
positief blijven, angsten, hoop, inspiratie, het dagelijks leven en om erkenning te krijgen en herkenning op te 
roepen bij een grote groep (jong)volwassen met een aangeboren hartafwijking. 
Project (levens)verhalen van (jong)volwassenen bestaat uit 15 krachtige, inspirerende,  persoonlijke verhalen 
en ervaringen in beeld (portretten), video’s en artikelen. 
 
Deze (levens)verhalen en portretten leggen we vast in een magazine dat we in alle wachtkamers en afdelingen 
van de hartcentra in Nederland zullen neerleggen. Naast het magazine richten we ook een speciale project 
pagina in achter onze website waarin we alle (levens)verhalen zullen bundelen en waar ook de video’s en 
artikelen te bekijken en te lezen zijn. 
 

Valentijnsactie 

De PAH organiseert voor het eerst de kaartenactie: Hart voor elkaar. 
Op Valentijnsdag krijgen mensen (die zijn opgegeven) met een aangeboren hartafwijking als verrassing een 
stapel leuke, bemoedigende en positieve kaarten. Om te laten weten dat er aan ze gedacht wordt. 
Als verrassing kan iedereen iemand opgeven met een aangeboren hartafwijking.  
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Begroting 2023 
 

LASTEN Begroting subsidie kosten 

Lotgenotencontact:       

2.1 Informatiedag  €     2.750   €     2.750   €                 -  
2.2 Lotgenotendag  €     6.500   €     6.500   €                 -  

2.3 Workshops  €     1.500   €     1.500   €                 -  

2.4 ALV met spreker  €          450   €        450   €                 -  

Totaal lotgenotencontact  €  11.200   €  11.200   €                 -  

        

Informatievoorziening:       

3.1 Verenigingsblad Sinus  €  20.000   €  20.000   €                 -  
3.2 Promotiemateriaal en info materiaal  €     2.500   €     2.500   €                 -  

3.3 Website en social media  €     4.500   €     4.500   €                 -  

3.4 Influencers, copywriters en bloggers  €     4.000   €     4.000   €                 -  

Totaal informatievoorziening  €  31.000   €  31.000   €                 -  

        

Belangenbehartiging:       

4.1 Achterban raadpleging  €     1.250   €     1.250   €                 -  

4.2 Contact met stakeholders  €     1.250   €     1.250   €                 -  

4.3 Lidmaatschappen  €          300   €          300   €                 -  

4.4 Landelijke Zorgenquete  €                 -   €                 -   €                 -  

Totaal belangenbehartiging  €     2.800   €     2.800   €                 -  
    
Totaal activiteiten  €  45.000   €  45.000   €                 -  

    
Beheer en administratie    

1.1 Ledenadministratie (MEO)  €     3.449   €  10.000   €    -6.551  
2.1 Bestuur ondersteuning (MEO)  €     2.843   €                 -   €     2.843  

3.1 Financiële administratie  €     4.335   €                 -   €     4.335  

4.1 Magazijn (MEO)  €     2.505   €                 -   €     2.505  

5.1 Kosten office 365  €          726   €                 -   €        726  

Totaal Subsidiabele beheer en administratie  €  13.858   €  10.000   €     3.858  

        

Secretariaat en vrijwilligers    

2.1 Salaris  en onkosten Secretariaat  €  20.000   €                 -   €  20.000  

3.1 Porto en handlingfee  €                 -   €                 -   €                 -  

4.1 Vrijwiligers  €     3.000   €                 -   €     3.000  

5.1 post onvoorzien  €     1.000   €                 -   €     1.000  

Totaal secrearariaat  €  24.000   €                 -   €  24.000  
        
Totaal beheer en secretariaat  €  37.858   €  10.000   €  27.858  

        
Totaal Lasten  €  82.858   €  55.000   €  27.858  
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Baten begroting subsidie totaal 

Subsidie VWS       

8000 - subsidie VWS activiteiten  €  45.000   €  45.000   €  45.000  

8000 - subsidie VWS back office  €  10.000   €  10.000   €  10.000  

Totaal subsidie  €  55.000   €  55.000   €  55.000  

        

Baten particulieren       
contributies  €  28.000     €  28.000  

totaal particiulieren  €  28.000   €                 -   €  28.000  

        

Totaal Baten  €  83.000   €  55.000   €  83.000  

    
winst en verliesrekening begroting subsidie totaal 

Baten       

subsidies overheden  €  55.000   €  55.000   €  55.000  

Baten particulieren  €  28.000   €                 -   €  28.000  

Totale baten  €  83.000   €  55.000   €  83.000  
    
Lasten kosten subsidie totaal 

Lotgenotencontact  €  11.200   €  11.200   €                 -  
Informatievoorziening:  €  31.000   €  31.000   €                 -  

Belangenbehartiging  €     2.800   €     2.800   €                 -  

Beheer en administratie  €  13.858   €  10.000   €     3.858  

Secretariaat en vrijwilligers  €  24.000   €                 -   €  24.000  

Totaal lasten  €  82.858   €  55.000   €  27.858  
    
Resulaat  €        142   €                 -   €  55.142  

Totaal winst en verliesrekening  €  83.000   €  55.000   €  83.000  

  


