
Beleidsplan 2018 - 2023



Doelen:
* Lotgenotencontact
* Voorlichting
* Belangenbehartiging
* Fondsenwerving om activiteiten en onderzoek mogelijk te maken

Doelgroepen
* dystoniepatiënten
* familieleden, vrienden en kennissen van dystoniepatiënten
* medici en paramedici
* onderzoekers
* intermediaire doelgroepen 



- Financiële grondslag doelstellingen via:
* Contributie van leden
* Via subsidie ministerie van Volksgezondheid
* Sponsoring 
* Donateurs
* Nalatenschappen en erfstellingen
* Speciale fondsenwervingsactiviteiten
* Overige



Beheer en besteding van vermogen
* financiële boekhouding in professioneel pakket Exact-Online
* financiële boekhouding door extern bureau uitgevoerd
* Contributies, subsidies, sponsorgelden op een bankrekening
* Geoormerkt fondsen via fondsenwervingsactie komen op andere 
bankrekening 
* Kascommissie vereniging controleert extern bureau en 
penningmeester
* Leden keuren jaarrekening en begroting goed in Algemene 
Ledenvergadering



Beheer en besteding van vermogen
* we hebben geen betaalde eigen krachten in dienst
* we werken met extern betaald bureau en vrijwilligers
* vrijwilligers krijgen alleen een vergoeding die past binnen kaders 
van belastingdienst
* we geven leden en donateurs uitgebreide inzage in fin. cijfers
* anderen kunnen via onze website de algemene cijfers inzien



Inhoudelijk beleid voor de periode 
2018 - 2023



Besturen en Uitvoeren meer uit 
elkaar halen

Besturen Uitvoeren
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Compact bestuur van 3 leden

- Ieder bestuurslid aantal beleidsvelden
- Korte lijnen en krachtige besluitvormingBesturen
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Samenstelling bestuur en taakverdeling
(zie voor meest actuele overzicht de 
website)
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Robert Scholten (voorzitter/secretaris)
1 Externe en internationale contacten 
2 Sponsoring 
3 Communicatie, marketing en PR 
4 Ledenwerving en fondsenwerving 
5 Ledenblad Tonus (algemeen en beleidseigen onderwerpen) 
6 Website en social media (algemeen en beleidseigen

onderwerpen) 

Medewerkers: 
- Hanneke van de Heijden: coördinator beurzen en evenementen 
- Marion Smale, eindredacteur ledenblad Tonus 



1 Aansturing secretariaat 
2 Lotgenotencontact 
3 Medische ontwikkelingen 
4 Alternatieve therapieën 
5 Ledenblad Tonus (beleidseigen onderwerpen) 
6 Website en social media (beleidseigen onderwerpen) 

Medewerkers: 
- Mevr. Hanneke van der Heijden: secretariaatsmedewerker
- Mevr. Sandra van der Weert, coördinator Lotgenotencontact

Robert Scholten (voorzitter/secretaris)



Ritsaerd Ganzeboom (penningmeester)
1 Financiële processen 
2 Administratieve processen 
3 Automatisering 
4 Klachtenprocedure 
5 Ledenblad Tonus (beleidseigen onderwerpen) 
6 Website en social media (beleidseigen onderwerpen)
7 Contractbeheer en good governance

Medewerkers: 
- Mevr. Hanneke van der Heijden: financieel medewerkster 



Luc Jansens (alg. bestuurslid)
Liaison tussen Nederlandse en Belgische Vereniging van 
dystoniepatienten.



Opbouw vrijwilligerswerk
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Groep van vrijwilligers geleid 
door coördinator

1 bestuurder Groep vrijwilligers

coördinator



voorzitter

groep vrijwilligerscoördinator

secretaris

penningmeester

Hanneke van der Heijden

Sandra de Weerd

Beurzen en evenementen

Lotgenotencontact

Kascommissie

Marion Smale Redactie Tonus

Intern organigram



Dystonie 
Vereniging

Extern organigram

MAR



Als vereniging doen we heel veel dingen die 
in ons jaar activiteitenplan staan, maar de 
komende beleidsperiode willen we in een 

paar zaken excelleren!
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Speerpunten 2018 – 2023

* Lotgenoten contact
* Beurzen
* Tonus
* Onderzoek en behandeling
* Jongeren
* internationale samenwerking met

Belgische zustervereniging



Speerpunten 2018 – 2023

* Extra activiteiten voor 
fondsenwerving
* verder professionaliseren van 
boekhouding, good governance, 
vrijwilligerscontract etc.
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