
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Verslag Algemene Ledenvergadering VSOP 

10 juni 2021 17.30-21.00 uur (videovergadering) 
 
 
Deelnemers: 
 
‒ Contactgroep Marfan Nederland Mw. D. Maas 

‒ DEBRA Nederland Mw. J. Schokker 
‒ HEVAS Mw. M. Jongma 

‒ Longfibrose patiëntenvereniging Mw. A.J Schimmel 
‒ Mastocytose Vereniging Nederland Mw. L Terpstra 
‒ Nederlandse Hypofyse Stichting Dhr. J. de Graaf 

‒ Nederlandse vereniging van patiënten met 
Paragangliomen 

Dhr. V. Coonen 

‒ Stichting Pierre-Robin Sequense Europe Dhr. Ph. Pakter 
‒ Stichting Orthostatische Tremor Mw. J. Bakker 
‒ Stichting RPF Nederland Mw. M. van Dorst 

‒ Stichting Steun 22Q11 Mw. C. Castelein-Mollet, Mw. K. van Bekkum 
‒ Stichting TAPS Support Mw. S. Ernst, Mw. K Schmitt-Weese 
‒ Stichting voor Afweerstoornissen Mw. J. Bastiaans-Smith 
‒ Vasa Previa Stichting Mw. D. van den Berg 
‒ Vereniging voor Angio-oedeem Dhr. J. van Leeuwen 

‒ XLH Vereniging Nederland Mw. H. van Maurik 

‒ VSOP-bestuur Dhr. A. de Wijer, Dhr. H. van Veenendaal, Mw. I. Wever, 
Dhr. J. Baars. Mw. D. Monissen, Mw. MN. Smilde,  
Mw. K. Lustermans-Bakker 

‒ VSOP-bureau Dhr. C. Oosterwijk (verslag), Mw. E. Van Vliet, 
Dhr. E. Vermeulen 

 
Met kennisgeving afwezig:  
‒ CMTC-OVM: Dhr. Van der Heijden 
‒ Ichtiosis Netwerken / Huid NL: Mw. Veldman 
‒ NephcEurope: Mw. Van Meel 
‒ Parkinson Vereniging: Mw. Van de Wil 
‒ Stichting Patiëntenplatform Sarcomen: Mw. Kooy 
‒ VSOP-bestuur: dhr. Reuser 

 

Bijlagen: 
‒ Overige afwezige lidorganisaties 
‒ Presentaties  
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1. Opening, vaststellen agenda 

Dhr. De Wijer opent de vergadering, heet eenieder hartelijk welkom en spreekt de wens uit elkaar snel weer lijfelijk 
te kunnen ontmoeten.  

Hij merkt op dat - met het oog op het goed behandelen van het VSOP-meerjarenbeleidsplan - dit punt naar een 
extra vergadering op 28 juni is verplaatst. Dat onderwerp staat dan centraal, naast weer enkele nieuwe kandidaat-
lidorganisaties en het definitief vaststellen van de Financiële Jaarstukken. 
Er was van tevoren gevraagd uw eventuele vragen voor deze vergadering door te sturen. Daar is geen gebruik van 
gemaakt.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

2) Korte voorstelronde i.c.m. eventuele mededelingen  

Eenieder stelt zich voor. Dhr. De Graaf meldt dat ook de groeistoornissen binnenkort onder de Nederlandse 
Hypofyse Stichting komen te vallen. 

 

3) Verslag ALV 12 november en 3 december 2020 

Beide verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

4) Mededelingen VSOP-bestuur  

Dhr. De Wijer attendeert op het rooster van aftreden van het VSOP-bestuur. Eind dit jaar wordt in de ALV afscheid 
genomen van dhr. Reuser en dhr. Van Veenendaal.  

In 2022 loopt ook de termijn van de penningmeester af, dhr. Baars. Dhr. De Wijer meldt dat er een gesprek heeft 
plaatsgevonden met een mogelijke kandidaat, die per 2022 het stokje van dhr. Baars kan overnemen. 

Hij vat de achtergrond van de kandidaat-bestuursleden mw. Smilde en mw. Lustermans-Bakker kort samen, onder 
verwijzing naar het verslag van 12 november. De aanwezigen hebben geen aanvullende vragen. De vergadering 
stemt bij handopsteking in met hun kandidatuur. Er zijn geen onthoudingen of tegenstemmen. Er volgt een 
virtueel applaus, waarna beide kersverse bestuursleden bedanken voor het in hen gestelde vertrouwen. 
 

5) Lidmaatschapsaanvragen 

a. Introductie van en door de kandidaat-leden: 

‒ De Stichting Steun 22Q11 wordt geïntroduceerd door mw. Van Bekkum. In het verleden viel de aandoening 
onder het toenmalige VG-netwerken. Met 1 op de 2.000 is het een vrij veelvoorkomend syndroom met 400 
aangesloten gezinnen. Zie verder https://www.steun22q11.nl/  

‒ Stichting Orthostatische Tremor wordt geïntroduceerd door mw. Bakker. Het betreft een aan Parkinson 
verwante zeldzame neurologische aandoening met 200 bekende patiënten. Zie verder 
https://www.orthostatischetremor.nl/  

‒ TAPS-support wordt (Engelstalig) geïntroduceerd door mw. Ernst. TAPS staat voor Twin Anemia 
Polycythemia Sequence, raakt 2-5% van de tweelingen en zorgt voor levenslange problematiek. Zie 
https://www.stichtingtapssupport.com/  

‒ De XLH Vereniging Nederland wordt geïntroduceerd door mw. Van Maurik. X-gebonden hypofosfatemie 
(Engels: X-linked hypophosphatemia) is een genetische stofwisselingsziekte, veroorzaakt door te weinig 
fosfaat vanwege een te hoog gehalte van een bepaald hormoon. De botten worden daardoor week, er zijn 
gebitsproblemen, gehoorverlies en de groei blijft achter. De VSOP ontwikkelt momenteel een website voor het 
XLH-expertisenetwerk.  

‒ De Vasa Previa Stichting wordt geïntroduceerd door mw. Van den Berg. Vasa Previa is een zwagerschaps-
complicatie die vanwege bloedverlies door onbeschermde bloedvaten een grote overlijdenskans van de baby 
met zich meebrengt. Het komt voor bij 1 op 1.600 zwangerschappen. Alertheid op bekende signalen tijdens de 
zwangerschap is van groot belang Zie verder https://www.vasaprevia.nl/  

b. Stemming over de gezamenlijke lidmaatschapsaanvragen 

Alle kandidaat-lidorganisaties worden met virtueel applaus verwelkomd als leden van de VSOP. 

https://www.steun22q11.nl/
https://www.orthostatischetremor.nl/
https://www.stichtingtapssupport.com/
https://www.vasaprevia.nl/
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6) Financiën: Concept Financiële Jaarstukken 2020  

Na een korte pauze geeft dhr. Baars een toelichting op de Jaarrekening 2020.  

De reden voor het feit dat de jaarrekening in concept voorligt, is vanwege een lopende discussie tussen het bestuur 
en de accountant. Deze laatste is van mening dat het financiële tekort bij het project ‘Drieluik Syndromen’ voor een 
deel ten laste gebracht moet worden van het boekjaar 2019. Dat heeft gevolgen voor de omvang van 
continuïteitsreserve in 2019 en de omvang van een gift van de Stichting Dioraphte. Dit is in de huidige, door de 
bestuur vastgestelde Jaarrekening niet doorgevoerd. Omdat de meeste cijfers uiteindelijk niet zullen veranderen, 
kan deze Jaarrekening toch in concept aan de ALV worden voorgelegd.  

Naar aanleiding van deze inleiding zijn er geen vragen. Ook de Balans en het Exploitatieoverzicht geven 
vervolgens geen aanleiding tot vragen. 

Dhr. De Graaf maakt zich zorgen over de hoogte van de contributie voor zijn organisatie. Dhr. Oosterwijk meldt 
dat in de najaars-ALV een nieuwe contributieregeling voorgesteld zal worden. Wellicht gaat deze een oplossing 
bieden. 

 

Toelichting financieel perspectief 

Dhr. Oosterwijk licht toe dat de reden van het begrote tekort van de Begroting 2021 ligt in de middelen die nodig 
zijn voor acquisitie. Uitgangspunt blijft vanzelfsprekend een positief financieel eindresultaat.  

Dhr. Baars meldt dat o.a. vanwege een toegezegde overbruggingssubsidie van het ministerie van VWS, het 
financiële perspectief verwachting voor 2021 dusdanig is, dat er in ieder geval op dit moment geen krimp van de 
personeelsformatie nodig is. Het jaar 2022 baart nog wel de nodige zorgen. Positief is dat het externe bureau 
‘Zorgmarkadvies’ heeft berekend dat er tenminste 6 ton nodig is voor de basistaken van de VSOP, als de VSOP per 
2023 onder het nieuwe subsidiekader komt te vallen. VWS waarschuwt echter dat niet moet worden uitgegaan van 
een dergelijk bedrag. 

Er wordt vervolgens een dia gepresenteerd met de exploitatie indien deze op grond van de visie van de accountant 
zou worden herzien. Het resultaat over 2020 wordt dan positief vanwege de gift van de Stichting Dioraphte. 
Echter, met de Stichting is daarover afgestemd en deze zou dan niet de maximale € 100.000, maar ruim € 30.000 
minder bedragen, aangezien het verlies in 2020 gedeeltelijk wordt verplaatst naar 2019. Daardoor wort het tekort 
over 2019 dus een stuk hoger en in 2020 lager. De hoogte van de gift is namelijk door de Stichting Dioraphte 
afhankelijk gemaakt van de omvang van het verlies in 2020. De Jaarrekening 2019 hoeft als zodanig echter niet 
opnieuw aan de ALV voorgelegd te worden. 

Dhr. Oosterwijk en dhr. Baars benadrukken dat dit laatste zeer recente ontwikkelingen betreft waarover ook in het 
bestuur nog een definitief standpunt moet worden ingenomen. Het bestuur zal hierover na afloop van deze ALV 
gaan afstemmen. 

 

Toelichting Bestuursverslag en mededelingen bureau 

Dhr. C. Oosterwijk selecteert een aantal relevante punten uit het jaarverslag, waaronder: de gevolgen van de 
pandemie, de Zeldzameziektendag, de oprichting van een Ledenpanel, drie Platforms en www.zeldzaaminzicht,nl, 
de actualisatie van de statuten, acht nieuwe lidorganisaties, de ontwikkeling van informatie voor huisartsen en 
AVG-artsen (het project Drieluik Syndromen), het overzicht van diagnostische poli’s, de beoordeling van 
expertisecentra, de Kamerbief van januari jl. met aandacht voor tijdige diagnostiek, de oprichting van 
expertisenetwerken, wetenschappelijke ontwikkelingen op het terrein van DNA-analyse en gentherapieën. 

Last but not least: de ontwikkeling van een Visiedocument in samenhang met het VSOP-meerjarenbeleidsplan, die 
beide op 28 juni worden behandeld en hopelijk later dit jaar in definitieve vorm aan de orde kunnen komen in de 
najaars-ALV en de Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen.  

Zowel het beleid van de VSOP als het VSOP-kantoor staan in de steigers. 

 

  

http://www.zeldzaaminzicht,nl/
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8) Extra ALV 28 juni 2021 & datumvoorstel najaars-ALV: 10 november 2021 

Beide datumvoorstellen zijn akkoord. 

 

9) Rondvraag en sluiting 

Mw. Bakker informeert naar de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WTBR). De VSOP adviseert desgevraagd 
geen duur handboek aan te schaffen, maar de wet te volgen en over uiterlijk 5 jaar de statuten aan te passen.  
De cursus van PGOsupport wordt van harte aanbevolen. 

Mw. Schimmel informeert naar de website zeldzaaminzicht. Dhr. Oosterwijk meldt dat er inmiddels waarschijnlijk 
tegen de 100 deelnemers zijn, maar dat dat er nog veel meer zouden moeten en kunnen worden. Hij roept dan ook 
op er veel publiciteit voor te maken. 

Dhr. Oosterwijk is voornemens de komende ALV’s op hybride wijze te organiseren.  

Dhr. Coonen attendeert er op dat de nadruk op het zich regionaal organiseren in het nieuwe subsidiekader, niet in 
het belang is van zeldzame aandoeningen. Dhr. Oosterwijk verwacht echter dat dat geen verplichtend karakter zal 
krijgen. De drie koepels en VWS hebben nog geen gemeenschappelijk standpunt over de mogelijke rol van 
regionale belangenbehartiging.  

De VSOP denkt actief mee over de invulling van het nieuwe subsidiekader, ook ten aanzien van de belangen van 
de kleine patientenorganisaties voor zeldzame aandoeningen. 

Dhr. De Wijer dankt iedereen hartelijk voor zijn/haar inbreng. Hij heet de nieuwe lidorganisaties nogmaals van 
harte welkom, roept op tot deelname aan de vergadering van 28 juni en sluit de vergadering. 

 
 
 
Getekend voor akkoord,  

  
Dhr. A. de Wijer      Dhr. C. Oosterwijk 
Voorzitter      Verslag  

 

 

 
Dhr. J. Baars 

Penningmeester 
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Bijlage: overige afwezige lidorganisaties 
ADCA/Ataxie Vereniging Nederland Patiëntenvereniging KAISZ 

ALS Patients Connected PKU Vereniging Nederland 

Bardet-Biedl Syndroom Stichting Platform CHD 

Belangengroep MEN Prader-Willi Stichting 

Belangenvereniging LOA/LHON Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland (SBN) 

Longfibrose Patiëntenvereniging SOS NL 

Belangenvereniging van Kleine Mensen (BVKM) Spierziekten Nederland (SN) 

Belangenvereniging Von Hippel - Lindau Stichting AA & PNH Contactgroep 

Care4brittle bones Stichting Amyloïdose Nederland 

Cure ADOA Foundation Stichting Christianson Syndrome Europe (CS-
Europe) 

De 9e van…. Stichting de Ontbrekende Schakel  

DSD Nederland Stichting Diagnose Kanker (SDK) 

Dystonie Vereniging Stichting Down Syndroom (SDS) 

FOP Stichting Nederland Stichting GNAO1 NL 

Fragiele X Vereniging Stichting IJzersterk 

Fsign - De Fabry Support & Informatie Groep Stichting Lynch Polyposis 

Galactosemievereniging Stichting Nina Foundation  

HCHWA-D Vereniging Stichting Noonan Syndroom 

Hemochromatose Vereniging Nederland (HVN) Stichting PCD Belangengroep (PCD) 

HME-MO Vereniging Nederland Stichting Pulmonale Hypertensie 

Huid Nederland Stichting RTS - Stichting Rubinstein-Taybi 
Syndroom  

Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP) Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland (STSN) 

Jeugdreuma Vereniging Nederland Turner Contact Nederland 

Kans voor PKAN kinderen Vasculitis Stichting 

Korter maar krachtig (KMK) Vereniging Angelman Syndroom Nederland 

LaPosa - Landelijke patiënten en oudervereniging voor schedel en/of 
aangezichtsaandoeningen  

Vereniging Anusatresie 

LGD Alliance - Europe Vereniging Cornelia de Lange Syndroom 

Lichen Planus Vereniging Nederland (LVPN) Vereniging MED - SED 

Macula Vereniging  Vereniging Oog in Oog 

Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) Vereniging Osteogenesis Imperfecta (VOI) 

Nederlandse federatie van ouders van dove kinderen (FODOK) Vereniging Ouderen en Kinderen met 
Slokdarmafsluiting (VOKS) 

Nederlandse Klinefelter Vereniging Vereniging van Ehlers Danlos patiënten (VED) 

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten (NVHP) Vereniging van Huntington 

Nederlandse Vereniging van Patiënten met sternocostoclaviculaire 
hyperostose (SCCH) 

Vereniging voor Allergie Patienten (VAP) 

Neurofibromatosevereniging Nederland (NFVN) Vereniging voor Ichthyosisnetwerken 

Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN) Vereniging Ziekte van Hirschsprung 

OSCAR Nederland Volwassenen Kinderen en Stofwisselingsziekten 
(VKS) 

Patiëntenvereniging fibreuze dysplasie Zeldsamen 
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