Financieel-jaaroverzicht 2019
Balans financiën AB BHV 2019
Saldo 01-01-2019
Vooruitbetaalde kosten
Af te dragen contributie
Rabobank
Spaartegoeden

€

253,50
1.843,63
13.799,97
15.897,10
€
€
€

Saldo 01-01-2019

€

Contributies
Afdracht van de contributie voor de afdelingen
Diverse baten
Bankrente

€

€

12.342,00
4.650,607.691,40

€

6.235,08

€
€
€
Totaal:

Uitgaven 2019
Reis- en vergaderkosten
Bestuur- en organisatiekosten
Portokosten
Drukwerk
Reclamekosten
Advertentiekosten
Bankrente en kosten
Administratiekosten
Assuranties
Diensttelefoonkosten
Dienstreiskosten
Kantoorbenodigdheden
Diverse onkosten
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

469,37
1.124,40
880,01
259,23
414,64
485,51
351,96
180,00
1.051,96
338,45
679,55
+
Totaal:

Positief saldo 2019
Saldo 31-12-2019
Nog te betalen posten
Af te dragen contributie
Rabobank
Spaartegoeden

€

€
€
€
€
Saldo 31-12-2019

Postitief saldo regio's
Negatief saldo

€

1.456,32

402,423.955,87
13.799,97
17.353,42

0,00
0,00

Ridderkerk, 2 mei 2019
Kenmerk: Not-ALV-2018-AB-BHV (zaterdag 23 maart 2019 te Stein)
Onderwerp:
Notulen Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging Hart- en Vaatpatiënten
van het verenigingsjaar 2018. Gehouden op 23 maart 2019 te Stein (Afd. 3).
Aanwezig:
Voorzitter
Penningmeester-Ledenadministratie
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

: Dhr. P.g.m. Reijnen
: Dhr. B. Weijers
: Dhr. P. de Jong
: Dhr. J. Erckens
: Dhr. J. Pot
: Dhr. A. Peters

-- afd. 2
-- afd. 1
-- afd. 6
-- afd. 3
-- afd. 1
-- afd. 2

Leden:
72 leden waren aanwezig evenals 6 bestuursleden, in totaal aanwezig 78 personen.
Afwezig met kennisgeving:
Algemeen Bestuursleden A. Parren, afdeling 3 en B. Ameling, afdeling 6. Tevens hebben
16 leden schriftelijk laten weten de vergadering niet te kunnen bezoeken.
1 = Opening van de vergadering:
Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom daarbij opgemerkt
dat er 72 leden de vergadering gaan bijwonen. Voorzitter en bestuur zijn verheugd over
de grote opkomst waaruit blijkt dat de leden het belang van hun Belangenvereniging
Hart- en Vaatpatiënten inzien. Een aantal leden heeft schriftelijk of mondeling
aangegeven deze vergadering niet kunnen bijwonen omdat zij of hun partners ziek zijn
of in een ziekenhuis verblijven. Hen wensen wij vanaf deze plaats namens het bestuur en
de aanwezige leden van deze vergadering een voorspoedige genezing.
Ook het afgelopen verenigingsjaar 2018 zijn ons ook weer leden ontvallen. Voorzitter
vraagt de aanwezigen deze leden te gedenken door een minuut stilte in acht te nemen.
Na het eerbetoon wordt de vergadering voortgezet.

Blad 2-Not-ALV-BHV-2018
2 = Mededelingen en ingekomen- en uitgaande stukken:
Geen mededelingen die tijdens de vergadering behandeld dienen te worden. Uitgaande
stukken evenmin.

Voorzitter deelt mede dat middels de Website en via de Algemene Vergadering van de
afdeling mededelingen onder de aandacht van de leden worden gebracht. Nog
opgemerkt dient te zijn dat foto’s van deze Algemene Vergadering op korte termijn op de
Website geplaatst worden even als alle stukken die de Belangenvereniging Hart- en
Vaatpatiënten aan haar ANBI-status volgens de Wetgeving openbaar dient te maken.Ook
worden de foto’s die vandaag gemaakt worden op de Website geplaatst. Leden die
daartegen bezwaar hebben kunnen dit kenbaar maken en zullen onherkenbaar worden
gemaakt.
Geen der leden maakt bezwaar tegen plaatsing van de foto’s waar hij of zij opstaat.
3 = Notulen van de Algemene Vergadering 2017: (gehouden op 21 april 2018 te
Grathem)
Voorzitter neemt het woord en deelt de vergadering mede dat normaal men gewend is
dat de secretaris de notulen en ook jaarverslag tijdens de vergadering voorleest. Nu
echter zijn deze stukken ruim voor de vergadering te lezen op de Website en zijn tevens
hier voor de vergadering onder de aanwezigen verdeeld. Voorzitter zal de notulen per
pagina en onderwerp behandelen en indien nodig aanvullen met een uitleg.
Nadat voorzitter de notulen per onderwerp heeft besproken en hier en daar nog extra
uitleg heeft gegeven vraagt spreker of dat er vanuit de vergadering nog vragen of
opmerking zijn. Het blijkt dat notulen en uitleg duidelijk zijn geweest. Hierna worden de
notulen onder applaus goed gekeurd.
Voorzitter en secretaris/notulist ondertekenen deze.
4 = Jaarverslag van de secretaris: (verenigingsjaar 2018)
Ook het jaarverslag wordt eveneens pagina en per onderwerp behandeld en ook hier
wordt indien nodig een uitleg of verduidelijking mondeling door voorzitter ingebracht.
Het jaarverslag is een beknopte weergave ivan de activiteiten en de verantwoording van
het bestuur hetgeen in de aanhef van dat verslag is aangegeven. Aandacht en extra
informatie wordt mondeling aan de volgende onderwerpen toegevoegd.
Website BHV. is afgelopen jaar gehackt geweest in enkele pogingen daartoe door enige
ons bekende landen. De website is extra beveiligd en nu dus veilig. Voorts informatie
over het Huis van de Zorg dat is gereorganiseerd en nu doet waarvoor zij in het leven is
geroepen. Voorts een stuk dat is geschreven door lid Wiel Stassen uit Koningsbosch. Het
stuk “Op weg naar de Toekomst” is binnen het bestuur besproken en zal een vervolg
krijgen. Er wordt aan gewerkt.
Hierna volgt een uitleg van de Wet AVG “De Algemene Verordening
Gegevensbescherming”.
Voorzitter adviseert personen die willlen weten hoe de privacy is geregeld bij de BHV de
Privacyverklaring BHV ingangsdatum 25 mei 2018 te lezen op de website BHV.
Blad 3-Not-ALV-BHV-2018
Dat het secretariaat het gehele jaar attent moet zijn blijkt uit de mededeling vanuit het
Algemeen Bestuur BHV aan de afdelingen dat er een verontreinigd medicijn in omloop
was. Het medicijn Valsartan is uit de handel genomen en de vervanger is Losartan is
verstrekt aan de patiënten die voorheen dus Valsartan gebruikten.

Ook aandacht voor interne aanpassing van de organisatie BHV en met name het
opheffen van afdeling 4 en deze toe voegen aan afdeling 3 waardoor er één grote
afdeling 3 is die ook de leden van voormalige afdeling 4 betrekt bij hun activiteiten.
Voorts geeft voorzitter uitleg bij het onderwerp “Aansprakelijkheid verzekering
Bestuursleden BHV”.
Ook het verschil tussen Patiëntenverenigingen en Stichtingen wordt nogmaals onder de
aandacht gebracht met daarbij een extra opmerking dat de patiënt anno nu een verdienobject is of dreigt te worden. De BHV is in patiëntenland met nog enkele kleine
verenigingen een uitzondering. Deze verenigingen worden geleidt door vrijwilligers die
geen salaris ontvangen.
Voorzitter vraagt aan de vergadering of er nog vragen of opmerkingen zijn met
betrekking tot het Jaarverslag van de secretaris.
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen en/of opmerkingen en keuren de aanwezigen
het jaarverslag onder applaus goed.
Voorzitter bedankt de aanwezigen en ondertekent het Jaarverslag.
5 = Jaarverslag van de Penningmeester:
Penningmeester doet mondeling verslag en legt uit hoe de cijfers in het verslag tot stand
zijn gekomen en waar de cijfers betrekking op hebben. De aanwezigen kunnen dit goed
volgen daar aan hen een kopie van het verslag was verstrekt.
Vanuit de vergadering zijn er geen op- c.q. aanmerkingen waarna het financieel verslag is
aanvaard en goedgekeurd.
6 = Verslag kascommissie 2018:
Kascontrole leden 2018 zijn dhr. L. Smeets (Limburg Zuid afdeling 3) en dhr. T.
Hodzelmans (Limburg Noord afdeling 1).
De heer Hodzelmans neemt het woord en deelt het navolgende mede.
Hierbij verklaren ondergetekenden de kasboeken en bankafschriften te hebben
gecontroleerd op 20 maart 2019 ten huize van mevr. Laven te Neerbeek in aanwezigheid
van penningmeester B. Weijers. Alle bescheiden en bankafschriften waren aanwezig
mede een verklaring van Administratiekantoor Nelissen te Thorn. Zij verklaren dat zij de
jaarcijfers over het boekjaar 2018 hebben gecontroleerd en geen onrechtmatigheden
dan wel onjuistheden hebben kunnen constateren.
Blad 4-Not-ALV-AB-BHV-2018
Ook wij als kascontrolecommissie hebben geen onrechtmatigheden dan wel
onjuistheden kunnen constateren.
De kascommissie 2018 dankt de penningmeester voor het werk dat hij afgelopen
verenigingsjaar voor de vereniging heeft gedaan en stelt de vergadering voor de
penningmeester decharge te verlenen over het boekjaar 2018.
Een schriftelijke verklaring van de kascommissie 2018 en een eveneens schriftelijke
verklaring van het Administratiekantoor Nelissen uit Thorn zijn bij dit verslag gevoegd.
7 = Kiezen kascommissie 2019:

De kascontrolecommissie 2019 zal bestaan uit de navolgende leden:
1e = Dhr. T. Hodzelmans (Limburg Noord afdeling 1)
2e = Mevr. L. Bos ( Limburg Midden afdeling 2)
3e = Mevr. Seifert ( Limburg Midden afdeling 2) = Reserve.
8 = Goedkeuren verslagen en verlenen Décharge:
Voorzitter vraagt namens het Algemeen Bestuur de verslagen goed te keuren en het
bestuur décharge te verlenen voor zijn bestuurlijke activiteiten.
De vergadering keurt de verslag onder applaus goed en verleent het bestuur en de
penningmeester décharge.
Voorzitter dankt de vergadering voor het vertrouwen en stelt dat het bestuur zich in zal
blijven spannen voor de vereniging en haar leden en telkens weer de leden over zijn
activiteiten zal informeren door hun afgevaardigden in het Algemeen Bestuur.
9 = Voorstel Algemeen Bestuur contributie 2020:
Het Algemeen Bestuur stelt voor ten aanzien van de contributie ingaande 1 januari 2020,
geen wijziging of aanpassing van de contributie te doen.
De contributie zal met ingang van 1 januari 2020 als volgt zijn samengesteld.
Bij incasso:
Enkel lidmaatschap
: 22.00 Euro
Dubbel lidmaatschap
: 30.00 Euro
Voor leden die per acceptgiro betalen gelden de volgende bedragen:
Enkel lidmaatschap
: 25.00 Euro
Dubbel lidmaatschap
: 33.00 Euro
De vergadering gaat akkoord met het gedane voorstel waardoor de contributie voor het
komend verenigingsjaar 2020 niet verhoogd zal worden maar gelijk blijft als in 2019.

Blad 5-Not-ALV-AB-BHV 2018:
10 = Mededeling voorzitter (opvolging van bestuursleden):
Voorzitter vraagt extra aandacht voor opvolging van bestuursleden zowel voor het
Algemeen Bestuur als voor de afdelingen. Voorzitter heeft in 2002 zitting genomen in
het Algemeen Bestuur van uw vereniging en is voornemens om tijdens de Algemene
Ledenvergadering die gehouden zal gaan worden in 2020 zijn plaats en functie van
voorzitter BHV beschikbaar te stellen voor een opvolger. Natuurlijk zal hij niet uit beeld
geraken daar hij beschikbaar zal blijven voor eventuele begeleiding van de opvolger en
ook zal hij specifieke onderdelen en taken van het bestuur blijven ondersteunen.
Voorzitter verzoekt de leden, bestuursleden van de afdelingen, dat als zij iemand in hun
omgeving of familie geschikt achten hem of haar in contract te brengen met het bestuur
BHV. Hij of zij hoeft nu geen lid BHV te zijn dat is pas nodig als hij of zij in het bestuur
wordt benoemd en ingeschreven.
De opvolger neemt een BHV over die voldoet aan de waarden van een vereniging die
niet alleen contributie int om declaraties en onkostenvergoedingen uit te betalen maar

een vereniging die financieel gezond is en er in woord en daad is voor de leden. Dit in
tegenstelling van enkele verenigingen en stichtingen. De BHV wordt geleid door
vrijwilligers die alleen de werkelijk gemaakte kosten kunnen declareren.
Voorzitter hoopt op een goede opvolger als voorzitter BHV.
11 = Samenstelling Algemeen Bestuur 2019:
Voorzitter
: Dhr. P.G.M. Reijnen ------------------------------------------------------afd. 2
Penningmeester : Dhr. B. Weijers-------------------------------------------------------------afd. 1
Secretaris
: Dhr. P. d Jong -------------------------------------------------------------afd. 6
Bestuurslid
: Dhr. A. Parren -------------------------------------------------------------afd. 3
Bestuurslid
: Dhr. J. Erckens ------------------------------------------------------------afd. 3
Bestuurslid
: Dhr. J. Pot -----------------------------------------------------------------afd. 1
Bestuurslid
: Dhr. A. Peters -------------------------------------------------------------afd. 2
Bestuurslid
: Dhr. B. Ameling -----------------------------------------------------------afd. 6
12 = Rondvraag:
Geen vragen.
13 = Sluiten vergadering:
Voorzitter dankt de aanwezigen voor hun belangstelling en sluit te 15.15 uur de
vergadering.
De voorzitter AB.BHV.
P.G.M. Reijnen

De secretaris/notulist AB.BHV.
P. de Jong.

Blik op de toekomst
van de

Belangenvereniging Hart- en Vaatpatiënten &partners
www.belangenbehartiginghartenvaatpatienten.nl
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Inleiding.
Ontstaan van de Belangen vereniging Hart- en Vaatpatiënten
Een aantal hart en vaatpatiënten waaronder een groep geopereerde Houston patiënten
was ontevreden hoe het goed functioneren van het medisch apparaat, ondergeschikt
werd gemaakt aan financiële belangen, en bureaucratische werkwijzen van zieken
huizen-(besturen) en specialisten. Ook bij de Nederlandse Hartstichting ( voorheen de
Nederlandse Hart- en Vaat Patiëntenvereniging) opgericht op 29 januari 1964,
(behartigt sinds 1964 de belangen van Hart en Vaatpatiënten), was er een
ondemocratische werkwijze en structuur waar het financiële beleid veel te wensen
overliet. Uit het archief van de BHV blijkt dat (1982) bij een opbrengst van
fl.1.400.00- circa 80% of wel fl. 1.100.00 weer als kosten de deur uitging. Ook waren
de hart- en vaatpatiënten van mening dat vele organisaties qua doelstellingen en
functioneren te vér van de patiënten afstonden. Uit een persbericht in het archief van
de BHV blijkt dat er een oprichtingsvergadering Belangenvereniging Hart- en
Vaatpatiënten heeft plaatsgevonden op 3 april 1982 in Café “Hornerhof” Rijksweg 5 te
Horn (LB).De doelstellingen van de vereniging waren/zijn er dan ook op gericht om
patiënten op eigen niveau zoveel mogelijk te helpen met de problemen die zijn
ontstaan door hart en vaatziekten, en wil dit bereiken door het bevorderen van
contacten van de leden onderling (laagdrempelig lotgenotencontact), en bundelen van
interesses, specifieke belangenbehartiging, inspraak verwerven bij behandelmethodes,
voorlichting te geven en samen te werken met andere organisaties die werkzaam zijn
op het gebied van preventie, bestrijding en genezing van de onderhavige ziekten.
Kortweg kan men stellen een vereniging van, voor, door patiënten. Anno 2019 is er
veel veranderd. De stichtingen waaronder de Hartstichting hebben de regie
overgenomen. Hebben de financiële middelen en geven ondersteuning voor
onderzoek. Geven voorlichting via moderne communicatie middelen en draagkracht
door sponsoring en donaties. Daarnaast werd er enige jaren terug de Landelijke
vereniging Harteraad opgericht ondersteund en gelieerd aan de Hartstichting. Ook de
BHV dient zich te vernieuwen wil zij nog een rol van betekenis hebben in Zorgland.
Tijdens de bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur gehouden te Heel op 29
oktober 2019 werd besloten dat er een werkgroep wordt gevormd bestaande uit Peter
Reijnen, Joop Pot, en Jozef Erckens met medewerking van Wiel Stassen, om de

bestaanszekerheid van de BHV te onderzoeken.
Jozef Erckens
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Inhoudsopgave.
1.Voorwoord.

2. Huidige organisatie BHV.

3. Landschap belangenverenigingen en stichtingen.

4.Onderscheidend vermogen BHV.

5. Toekomstige doelstellingen BHV.

6. Eisen verbonden aan de keuze van toekomstige doelstellingen en
doelgroepen.

7. Migratie eisen van huidig naar toekomstig met betrekking tot de
interne organisatie.

8. Migratie eisen van huidig naar toekomst met betrekking tot de
externe organisatie.

9. Financieel plan ter realisatie van de toekomstige doelstellingen en
doelgroepen.

10. Communicatieplans
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Hoofdstuk 1
Voorwoord.
Dit stuk is voortgekomen uit een gesprek dat ik had met een paar bestuurders
van de belangen behartiging Hart- en Vaatpatiënten (BHV) regio Zuid Limburg
had op de Algemene ledenjaarvergadering in april 2018 te Nieuwdorp /Stein.
Het beoogt geenszins een formulering te zijn van toekomstige doelstellingen
maar een plan van aanpak om tot mogelijke toekomstige doelstellingen en
doelgroepen te komen.
Welke doelstellingen en doelgroepen er uiteindelijk worden vastgesteld, moet
duidelijk worden als de stappen/hoofdstukken in dit stuk worden
uitgediscussieerd in bestuur of projectgroep.
Dit document kan dus gezien worden als een metaplan van aanpak om tot een
resultaat te komen waarvan we de uitkomst nu nog niet kennen, maar waardoor,
door het kritisch te volgen en alle mogelijkheden op een rijtje te houden, we
onvermijdelijk tot de meest gedragen inzichten moeten komen. De verdere
uitwerking van dit traject zou dus ook binnen dit document verwerkt kunnen
worden zodat het plan van aanpak uiteindelijk in een toekomstvisie resulteert.
Het is ook daarom dat ik mij nu nog verre van mogelijke resultaatconclusies
houd, maar uitsluitend een mogelijk traject naar de beeldvorming voor de
toekomst schets.
Door hoofdstuk voor hoofdstuk grondig af te werken en vooral niet voortijdig
vooruit te lopen op mogelijke uitkomsten, behouden we ook de maximale
objectiviteit. Dat geeft ons de rust om het document de nodige kwaliteit te
geven.
Als het goed is moet uiteindelijk zelfs dit voorwoord worden aangepast.
In de Engelstalige literatuur kent men de uitspraak:
“Not the destination, but the journey becomes a source of wonder”
Wiel Stassen.
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Hoofdstuk 1
Voorwoord.
Voor u ligt dan het document een blik op de toekomst van de Belangen
vereniging Hart en Vaatpatiënten & partners (BHV). Een document dat mede
door een belangrijke voorzet van Wiel Stassen tot stand is gekomen. Het
stappenplan is omschreven in het naschrift van dit document. De door het
Algemeen bestuur ingestelde werkgroep bestaande uit Peter Reijnen voorzitter
van het Algemeen bestuur, Joop Pot bestuurslid van de regio Noord Limburg en
Jozef Erckens secretaris van de regio Zuid Limburg, hebben de aanbevelingen
van Wiel Stassen systematisch uitgewerkt in een rapport. Daarna is dit rapport
ter goedkeuring voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Na goedkeuring door
het Algemeen bestuur werd het rapport aan de leden aangeboden op de
Algemene Ledenjaarvergadering te Grathem en de Ledenvergadering in Baarlo
en Stein, waar dit in stemming werd gebracht. Nadat het rapport in stemming
is gebracht en door de leden met meerderheid van stemmen is goedgekeurd
krijgt dit rapport de status van naslagwerk. De aanbevelingen in dit rapport
geven in lijnen aan hoe de BHV zich dient/kan ontwikkelen naar toekomstig
beleid. Als leidraad kunnen deze bij beslissingen in de besturen, als hulpmiddel
worden gebruikt.
Maatschappelijke ontwikkelingen in een veranderende maatschappij kunnen
een bedreiging vormen voor het voortbestaan van onze vereniging. Mogelijk
kan een andere naam in de plaats van BHV bijdragen aan een betere profilering
in de toekomst. Met het Lotgenotencontact hebben we nog altijd een
voorsprong ten opzichte van andere Verenigingen en Stichtingen, laten we die
vooral koesteren. Veel zal afhangen van leden aanwas, krachtige besturen en
de ter beschikking staande financiële middelen, en of we als zelfstandige
vereniging blijven bestaan. De toekomst zal het leren. Maar ook hier geldt
stilstand is achteruitgang!
De Werkgroep.
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Hoofdstuk 2
A, De inrichting van de huidige organisatie.
B, de huidige doelstellingen en doelgroepen, de activiteiten die voor de leden
georganiseerd worden en de wijze waarop wij naar buiten treden.
C, de eventuele samenwerkingsverbanden met derden.

A, De inrichting van de huidige organisatie.

Algemeen
bestuur

Regio Zuid
Holland

Regio Noord
Limburg

Regio Midden
Lmburg

Regio Zuid
Limburg

Belangenvereniging Hart- en
Vaatpatiënten. Postbus 239
6040 AE Roermond.
Tel. 0475-527808
KvK 4176468
www.belangenvereniging
hartenvaatpatienten.nl
Aangesloten bij:
Burgerkracht Limburg.
Nederlandse Patiënten
Consumenten Federatie.
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Hoofdstuk 2
A. De inrichting van de huidige organisatie.
B. De huidige doelstellingen en doelgroepen, de activiteiten die voor de leden
georganiseerd worden en de wijze waarop wij naar buiten treden.
De BHV wil een krachtenbundeling zijn voor Hart- en Vaatpatiënten en hun
lotgenoten. En heeft tot doel het verlenen van steun aan Hart- en Vaatpatiënten.
Door bundeling van ervaringsdeskundigheid kan de BHV beter opkomen voor
de belangen van Hart- en Vaatpatiënten ter bevordering van het
lotgenotencontact. Voor het welzijn van hartpatiënten organiseert de vereniging
in haar regio’s activiteiten ter aanvulling en nazorg op professionele behandeling
/revalidatie. Ledenwerving geschiedt bij voorlichtingsbijeenkomsten in
ziekenhuizen, Tijdens contactmiddagen voor hart en vaat patiënten
georganiseerd door de BHV. Bij cardio warm water zwemmen of mondelinge
overdracht door leden. ( mond op mond reclame)Activiteiten. Elke regio heeft
de vrijheid om onafhankelijk van elkaar willekeurig activiteiten te organiseren,
en heeft contactpersonen voor deze activiteiten. Deze zijn:
Noord Limburg
Jaarvergadering
Excursies.
Mini golf.
Vogelschieten.
Barbecue.
Jeu de Boules.
Opera.
Lezing.
Kerst in.
Zwemmen.
Yoga.

Midden Limburg.
Yoga.
Zwemmen.
Busreis.
Jaarafsluiting
Contactmiddagen.
Jaarvergaderingen.
Lezingen.

Zuid Limburg.
Cardio warmwater
zwemmen.
Wandelingen.
Jeu de Boules.
Excursies.
Dag/weekreizen
Barbecue.
Voorlichtingsbijeenkomsten.
Contactmiddagen.
Wijnproever.
Barbecue

Zuid Holland.
Sport.
Gymnastiek.
Contactavonden.

Samenwerkingsverbanden
met derden.
* Patiënten federatie NPCF.
* Is aangesloten bij het provinciale patiëntenplatform Burgerkracht.
*Ziekenhuizen en beroepsorganisaties (cardiologen, huisartsen in de regio’s).
Tevens heeft de belastingdienst de BHV erkend als ANBI ( Algemeen Nut
Beogende instelling.)
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Hoofdstuk 3
Landschap Belangenverenigingen en Stichtingen
In dit hoofdstuk is een inventarisatie opgenomen van Belangenverenigingen/stichtingen
met ongeveer dezelfde doelstellingen/doelgroepen en wordt beschreven waar deze
zich vooral mee bezighouden en hoe ze dat doen.

Stichting Hartpatiënten Nederland.
Hartpatiënten Nederland
Adres: Zwartbroekstraat 19
6041 JL Roermond
telefoon: 0475 317 272
roermond@hartpatienten.nl

Wat doen ze?
Binnen de organisatie staat de patiënt, onafhankelijkheid en objectiviteit
centraal. Voorts zetten zij zich voor 100% in voor de hartpatiënt. Hartpatiënten
Nederland biedt de hartpatiënt het volgende:







8

Hartpatiënten, familieleden, vrienden, professionals in de zorg: De
organisatie is er 100% voor de patiënt. Dat wil zeggen dat ze
hartpatiënten informeren in de breedste zin over álles wat met hun
kwaal te maken heeft.
Meldpunt hartpatiënten
Belangenbehartiging
Lotgenoten samenbrengen
Speciale aandacht voor jonge hartpatiënten.

Hoofdstuk 3

Hartbrug Reizen.
Georganiseerde reizen met begeleiding.

Gelieerd aan Stichting
Hartpatiënten Nederland.



Hartpatiënten Nederland
Adres: Zwartbroekstraat 19
6041 JL Roermond
telefoon: 0900 427 8278
roermond@hartpatienten.nl

Wat doen ze?
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Hartbrug Reizen is sinds 1987 actief in de reiswereld. Het initiatief werd
genomen door Hartpatiënten Nederland de grootste, oudste en bekendste
belangenorganisatie voor hartpatiënten in Nederland. De stichting is
opgericht in 1970. Hartbrugreizen organiseren reizen met op de
achtergrond medische begeleiding voor dag weekreizen door geheel
Europa.

Hoofdstuk 3

Hartpatiënten Sport Sittard

e.mail: p.schoppink@kpnmail.nl
Mobiel: 06-23104098


Wat doen ze?
In 1982 zijn er ook enkele hartpatiënten uit de regio Sittard in Houston
(USA) geopereerd en het is deze groep hartpatiënten die de basis gelegd
hebben voor de huidige Vereniging. In het jaar 1982 is de sportclub
genaamd Recreatiesport Hartpatiëntensport Munstergeleen opgericht, met
als doel aan hun leden sport/ beweegprogramma’s aan te bieden. De
locatie voor dit beweegprogramma was sportschool Reuvers in
Munstergeleen, en later Zwembad de Hateboer in Sittard, waar onder
leiding van een deskundige instructeur een beweegprogramma werd
aangeboden waarbij de focus lag op recreatief sporten. De beide
Verenigingen zijn verder gegaan onder de naam van de al bestaande
Vereniging uit Sittard: Hartpatiëntensport-Sittard destijds opgericht in
1982. In de loop der jaren is de Vereniging uitgegroeid tot een
Vereniging die een bewegingsprogramma aanbied voor de doelgroep met
een hart-of vaataandoening
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Watergymnastiek in Zwembad de Hateboer te Sittard.
Wandelingen.
Fietstochten.

Hoofdstuk 3

Stichting Hartgroep Nederland

Stichting Hartgroep Nederland.
Adres: de Wieënhof
5802 EZ Venray.
Telefoon: 085 047 0333

Logo op twitter

Wat doen ze?
Lotgenotencontact.

Leefstijl.

Praatgroepen

Wandelen.

Thema bijeenkomsten

Zwemmen, Hartcafé.
Fysio.

Tevens hebben zij een jongeren groep die eigen activiteiten voor
jongeren organiseert.
11

Hoofdstuk 3

Nederlandse Hartstichting

Nederlandse Hartstichting.
Adres: Pr. CatharinaAmaliastraat 10.
96 XD Den Haag.
Telefoon: 070 315 5555

Wat doen ze?
De Hartstichting strijdt sinds 1964 tegen hart- en vaatziekten.
Financieren wetenschappelijk onderzoek.
Geven voorlichting & komen op voor patiënten belangen
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Hoofdstuk 3

Harteraad

Nederlandse Hartstichting.
Adres: Pr. CatharinaAmaliastraat 10.
96 XD Den Haag.
Telefoon: 088 1111 600

Gelieerd aan Hartstichting

Wat doen ze?
Harteraad organiseert diverse activiteiten voor hart- en vaatpatiënten,
zoals:




informatiebijeenkomsten
lotgenotencontact
sport- en beweegactiviteiten onder deskundige begeleiding

Daarnaast werkt Harteraad samen met patiënten aan het verbeteren
van de zorg. Ook behartigt zij de belangen van patiënten bij diverse
betrokken partijen, zoals zorgverzekeraars en de overheid.
13

Hoofdstuk 3

Health Foundation Limburg
Health Foundation Limburg
Financiële instelling in Maastricht.
Adres: Gaetano Martinolaan 85, 1e etage,
6229 GS Maastricht
Telefoon: 043 407 7363

Wat doen ze?
"Health Foundation Limburg is een stichting die fondsen werft voor
wetenschappelijk onderzoek in het Maastricht UMC+ (azM). Dat doen
ze op vier verschillende gebieden die overeenkomen met de
speerpunten van Maastricht UMC+: hart- en vaatziekten, kanker,
geestelijke gezondheidszorg en chronische ziekten. Elk speerpunt
heeft een eigen fonds. Health Foundation kent 5 fondsen: Hart en vaat
onderzoekfonds Limburg Kankeronderzoekfonds Limburg, Jonge
brein onderzoekfonds Limburg, Alzheimer onderzoekfonds Limburg
en Kinder onderzoekfonds Limburg"
14

Hoofdstuk 3

Hart en vaat onderzoekfonds Limburg.

Hart en vaat onderzoekfonds
Limburg
Adres: Gaspeldoorn 7, 6226
WZ Maastricht
Telefoon: 043 363 0919

Wat doen ze?
Hart en vaat onderzoekfonds Limburg steunt onderzoek van het
Maastricht UMC+ en de partnerziekenhuizen in Limburg, naar nieuwe
behandelingen, manieren om diagnoses sneller en eerder te kunnen
stellen en naar betere zorg. En vooral: naar manieren om hart- en
vaatziekten te voorkomen. Geeft magazine Rescar uit, en organiseert
jaarlijks het Rescar congres te Maastricht, en is betrokken bij organisatie
hartcafé Dyon de Vrede te Maastricht.
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Hoofdstuk 3

Hartslag Nu.

En met het

Provinciaal in Limburg opgezet door Ziekenhuis Maastricht.

Wat doen ze?
* Burgerhulpverlening ( opzetten AED netwerk).
*Reanimatie.
* Nazorg.
* Maaltijd verzorging in meerdere centra in
meerdere gemeenten in Limburg.
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Hoofdstuk 4.
Onderscheidend vermogen BHV.
In dit hoofdstuk is een inventarisatie opgenomen van de punten waarin de
Belangenvereniging Hart- en Vaatpatiënten zich onderscheid ten opzichte van
verenigingen/stichtingen van gelijke strekking. Op gesplitst naar sterktes, zwaktes,
kansen en bedreigingen.
Sterktes
- Bestuur van de BHV bestaat louter uit onbetaalde krachten (vrijwilligers).
- Inkomsten vloeien grotendeels terug naar de regio besturen.
- Eigen opzet van activiteiten per regio. Afgestemd op leeftijd
- Korte lijnen tussen Algemeen bestuur en regio besturen.
- Kleinschalig van opzet.
- De BHV is een vereniging en geen stichting, dus leden beslissen tijdens de
algemene ledenjaarvergadering over het gevoerde en eventueel aan te passen
beleid.
- De activiteiten zijn laagdrempelig van opzet.
- Ontvangt geen donaties van Farmaceutische industrie, waardoor er geen
afhankelijkheid ontstaat.
- Organisatie van activiteiten met contactpersonen (eventueel uit activiteiten
commissie) bestaande uit leden van de BHV.
- Persoonlijke contacten van leden onderling met elkaar.
Zwaktes.
- De BHV vergrijst in rap tempo.
- Weinig aanwas van nieuwe leden.
- Besturen zijn over het algemeen al op leeftijd, en kunnen moeilijk nieuwe
bestuursleden vinden.
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- Summiere bekendheid van de BHV als patiënten vereniging in de regio’s.
- Heeft geen jongerengroep. Voortbestaan van BHV in zijn algemeen is in gevaar.
- Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van moderne communicatiemiddelen.
- Te weinig financiële draagkracht. Om laagdrempelig lotgenotencontact te krijgen
wordt de contributie van de leden zeer laag gehouden. Professionele reclame is
voor de BHV daardoor te duur.
Bedreigingen
- Afname van ledenbestand.
- De invloed van de BHV is door opkomst van social media, internet, facebook en
dergelijke ingrijpend veranderd. De inbreng van voorlichting door patiënten
verenigingen over belangenbehartiging bij overheden en Zorgverzekeraars is in
deze sterk afgenomen. In deze spelen we een marginale rol. Wordt overgenomen
door betaalde Stichtingen o.a. Hartstichting en andere Stichtingen.
- Veranderd beleid betreffende nazorg hartpatiënten. Na behandeling moeten
werkenden weer zo snel mogelijk aan het werk. Met mogelijk resultaat geen
toename jonge leden.
- Moeilijk om bestuursleden te vinden. Geldt voor meerdere verenigingen, maar
ook voor de BHV. Deze dreigt daardoor stuurloos te worden. Bestuursleden zijn al
op leeftijd. Dus vinden nieuwe bestuursleden is urgent.
Kansen.
- Indien we in staat zijn om jonge leden te verkrijgen met een programma dat de
jongeren aanspreekt, mogelijk samen met derden, en de BHV in een nieuw jasje is
gestoken, dan is bestaansrecht van de vereniging door het laagdrempelig
lotgenotencontact gewaarborgd.
- Professioneler gebruik van moderne communicatiemiddelen geeft een groter
bereik, ook van/door jongeren.
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Hoofdstuk 5.
Toekomstige doelstellingen en doelgroepen van de BHV
Onderstaand staan de doelstellingen en doelgroepen beschreven zoals onze
vereniging deze in de toekomst ziet.
Doelstellingen:
1. Het organiseren van vakkundige voorlichting door middel van lezingen,
presentaties en excursies aan lotgenoten, gezinsleden en andere naast
betrokkenen betreffende hart-, vaat- en longaandoeningen.
2. Het organiseren van algemene bijeenkomsten die de gezondheid bevorderen,
zoals sport en beweging; wandelen, Jeu de Boules, zwemmen, yoga enz.
3. Het organiseren van pure gezelligheidsbijeenkomsten, zoals
contactmiddagen met BBQ, wijnproeverij, uitstapjes en muziek.
4. Natuurlijk kunnen bijeenkomsten ook een gemengd karakter hebben.
5. Ledengroei vooral van 50 plussers, Maar nog beter jongeren zodat
bestaansrecht in de toekomst gewaarborgd blijft;
6. Eventuele samenwerking met ander hart en-externe /verenigingen zodat we
samen sterk staan in Zorgland, betreffende hart en vaat.

Toekomstige doelgroepen
1.Hart- vaat- en longpatiënten.
2. Gezinsleden.
3.Andere direct betrokkenen.
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Hoofdstuk 6
Interne aspecten.
Het is duidelijk dat de huidige organisatie van de BHV zeer kwetsbaar is
Enerzijds door de door de jaren heen veranderende zorg in Zorgland al of
niet opgelegd door de Overheid, en betaalde stichtingen met hun subsidies,
die via social media door middel van voorlichting dit overnemen, maar ook
de vergrijzing van de besturen en vinden van nieuwe bestuursleden. Ook de
interesse om deel te nemen aan georganiseerde activiteiten door de leden
opgezet door de besturen neemt af.
In onderstaand organigram staat de samenstelling van het huidige BHV nog
eens aangegeven.

Algemeen
bestuur

Regio Zuid
Holland

Regio Noord
Limburg

Regio Midden
Lmburg

Regio Zuid
Limburg

1.Functioneren huidige organisatie
Een gehoorde klacht over het Algemeen bestuur is dat zij te weinig op de
voorgrond treedt. Hoewel zij wel degelijk toegevoegde waarde heeft. Zoals
het innen van de contributie, het bijhouden van de ledenstand, bijhouden van
wijzigingen/inschrijving bij de kamer van Koophandel, aanmeldformulieren,
beleggen van ledenjaarvergaderingen afwisselend in de regio’s,
onderhandelen en samenwerken met andere hart- en Vaatgroepen en
Stichtingen.
Voor zowel de regio Noord en Zuid Limburg zijn de rayons te groot. Door
de te grote logistieke afstand vanwaar de activiteiten plaatsvinden, neemt de
animo om aan deze activiteiten deel te nemen sterk af. Meestal vinden de
activiteiten plaats waar de regio haar activiteiten centraliseert, ten koste van
het gehele rayon. Bij het Algemeen bestuur van de BHV is een onderzoek
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Hoofstuk 6
gaande of men de regio Noord Limburg beter kan opsplitsen in 2 nieuwe
regio’s, waarbij in deze regio’s een of meerdere contactpersonen
verantwoording afleggen aan het Algemeen Bestuur. Tevens is men op zoek
naar leden die het huidige regio bestuur Noord Limburg kunnen versterken.
Zie onderstaand organigram.
Algemeen
bestuur

Provincie
overig

Regio Zuid
Holland

Regio Noord
Limburg

Regio Midden
Limburg

Regio Velden

Regio Helden

De regio’s Velden en Helden worden aangestuurd door een of meerdere
contactpersonen. Zij kunnen ondersteuning krijgen vanuit het Algemeen
Bestuur bij het organiseren van bijvoorbeeld activiteiten.
De regio Zuid Holland is overgebleven uit de BHV Nederland. Zij
vertegenwoordigen een kleine groep hart en vaatpatiënten en houden zich
als activiteit voornamelijk bezig met sporten samen met kankerpatiënten.
2.Integratie van de nieuw geformuleerde doelstellingen/doelgroepen in de
huidige organisatie.
De BHV moet in staat worden geacht, om aan de toekomstige doelstellingen
en doelgroepen,( uit de huidige doelstellingen en doelgroepen aangevuld
met een aantal nieuwe items), genoemd in hoofdstuk 5, zoals ledengroei van
50 plussers, en jongeren, longpatiënten met gezinsleden en direct
betrokkenen, alsmede samenwerking met andere hart-, vaat- en
longpatiënten verenigingen te voldoen.
Hierbij dient als kanttekening te worden geplaatst:
- dat de besturen verjongd dienen te worden, en de beschikking/middelen
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hebben om hieraan te voldoen.
- dat er voldoende draag en daadkracht aanwezig is bij de besturen.
Opmerking : met de benaming vaatpatiënten wordt bedoeld alle patiënten
die vaataandoeningen hebben, in slagaders en kleine aders, zoals hart-longdiabeten en personen met niet aangeboren hersen afwijking als gevolg van
een herseninfarct.
Externe aspecten
Ledengroei 50 plussers.
Bij enkele regio besturen wordt momenteel vooral ingezet om leden te
werven onder 50 plussers. Deze nieuwe leden worden vooral verkregen via
de zwemgroepen, contactmiddagen tijdens voorlichtingsbijeenkomsten in
ziekenhuizen, tijdens de georganiseerde activiteiten, persoonlijke inzet door
bestuur en mondelinge overdracht bij kennissen door de leden.
In de regio Zuid Holland houden hun activiteiten in dat zij voornamelijk
bezig met sport voor hart en vaatpatiënten en partners maar ook voor
personen met andere gebreken. Ledenwerving zal daar dan meestal op
persoonlijk vlak plaatsvinden.
Momenteel vindt er geen samenwerking met andere hartpatiënten groepen
plaats.
De BHV heeft een eigen website. Deze wordt wel goed bekeken evenals de
professionele, maar levert nagenoeg geen leden op. Mogelijk kunnen we de
aandacht trekken door in de website meer verslag te doen van de gehouden
activiteiten van de BHV, eventueel als samenwerkingsverbanden kunnen
worden aangegaan met stichtingen en verenigingen. Samengevat de
ledenweving vindt voornamelijk via persoonlijke inzet plaats.
.
Ledengroei onder jongeren.
Deze vindt nog niet plaats. Jongeren hebben over het algemeen andere
interesses over te voeren activiteiten, als voorbeelden kunnen worden
genoemd samen gaan naar festivals, uitjes, films enzovoort, maar jongere
bestuursleden (als de BHV deze al kan krijgen) kunnen dit misschien
oppakken. Bij Stichting Hartgroep Nederland te Venray bestaat deze wel
maar is deze opgezet in familieverband.
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Migratie eisen naar toekomstig m.b.t. interne organisatie
- Regio’s splitsen waar gewenst in kleinere groepen, met eigen structuur,
maar wel binding hebbende met het regio bestuur waaruit zij zijn ontstaan.
- De regio Noord Limburg blijft bestaan. De nieuwe regio’s Velden, en
Helden zullen alleen in regio verband worden genoemd indien zij besturen
hebben geformeerd, Tot die tijd zullen we beter kunnen spreken van
districten/werkgebieden die via contactpersonen communiceren met de regio
Noord Limburg.
- Analoog aan voorgaande zou men de regio Zuid Limburg ook kunnen
splitsen en opnieuw formeren.
- Overige Provincies. Dit lijkt onwaarschijnlijk. Maar zou eventueel kunnen
als BHV opgaat/samenwerkt met bijvoorbeeld Harteraad, of een federatie
vormt met verenigingen actief in geheel Nederland.
- Huidig Algemeen bestuur aanvullen met marketingdeskundigheid dan wel
outsourcen.
- Huidig algemeen bestuur aanvullen met professionele mensen met kennis
op het gebied van gebruik moderne communicatiemiddelen, dan wel
outsourcen. Website (professioneel) kan bijvoorbeeld beter afgestemd
worden op de ledenwerving.
- Communicatie tussen de regio’s onderling bevorderen. Bijvoorbeeld in
kennis stellen en uitwisselen van elkaars activiteiten.
- Maken nieuw aanmeldformulier voor het verkrijgen van nieuwe leden.
- Opzetten van grootschalige activiteiten door Algemeen bestuur bestemd
voor alle leden van de BHV, eventueel aangevuld met niet leden, zoals
weekreizen, bezoeken van theaters etc.
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Profielschetsen bestuur.
Algemeen bestuur.
Voorzitter:
Takenpakket.
Voorzitten vergadering, kennis van zaken hebben, kunnen improviseren,
beschikken over inlevingsvermogen, begrip hebben voor andermans
standpunten, discussies kunnen leiden, delegeren, en besluiten nemen.
Secretaris:
Takenpakket.
Beheren in en uitgaande post, agenda vergadering opstellen liefst vooraf met
de bestuursleden, notuleren, jaarverslag opstellen voor de Algemene
ledenjaarvergadering, en verder voorkomend secretarieel werk.
Registreren en bijhouden formulier Kamer van Koophandel. Archivering,
en up to date houden privacy beleid.
Penningmeester:
Takenpakket.
Ledenbestand bijhouden, int de contributie van de leden, Houd inkomsten
en uitgaven bij. Roept de kascontrole commissie bijeen en legt
verantwoording af aan deze over het gevoerde financiële beleid. Legt de
stukken voor ter goedkeuring door accounts kantoor en voert deze stukken
op tijdens de Algemene ledenjaarvergadering van het Algemeen bestuur.
Stelt de begroting op voor het komende jaar, Verdeelt naar rato de
ontvangen contributie aan de regio besturen.
Overige bestuursleden
Takenpakket.
Terugkoppeling bestuursvergaderingen Algemeen bestuur. Verslag
uitbrengen over uitgevoerd activiteiten in de regio tijdens
bestuursvergadering. Wel en wee in de regio.
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Hoofdstuk 7
Regio Besturen
Voorzitter:
Takenpakket.
Voorzitten vergadering, kennis van zaken hebben, kunnen improviseren,
beschikken over inlevingsvermogen, begrip hebben voor andermans
standpunten, discussies kunnen leiden, delegeren, en besluiten nemen.
Secretaris:
Takenpakket.
Beheren in en uitgaande post, agenda vergadering opstellen liefst vooraf met
de bestuursleden, notulen maken, Opstellen van het jaarverslag voor de
ledenjaarvergadering, en verder voorkomend secretarieel werk.
Penningmeester:
Takenpakket.
Houd inkomsten en uitgaven bij. Roept kascontrole bijeen voor controle
financiën. Legt verantwoording af voor het gevoerde financiële beleid in de
regio tijdens de ledenjaarvergadering.
Overige bestuursleden
Takenpakket.
Aan de overige bestuursleden kunnen bepaalde activiteiten worden
toebedeeld die zij coördineren. Als voorbeeld ziekenbezoek, ledenwerving,
muziekgezelschappen, contracteren voor contactmiddagen, Afleggen
zwembaden bezoek, organiseren lezingen enzovoort, zoals beschreven in
hoofdstuk 2
De coördinatie van activiteiten kan zich overlappen. Zowel de voorzitter,
secretaris, en penningmeester kunnen waar nodig bepaalde activiteiten van
de overige bestuursleden overnemen. Los van bovenstaande kunnen in de
regio’s ook niet bestuursleden, (bijvoorbeeld in de regio Zuid Limburg)
activiteiten organiseren in overleg met het bestuur.
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Migratie-eisen van huidig naar toekomstig met betrekking tot de externe
organisatie.
- Om de externe contacten te verbreden zal het wenselijk zijn om als
afgevaardigde van het bestuur aanwezig te zijn en deel te nemen aan het
voorlichtingsprogramma voor hartpatiënten in de ziekenhuizen.
- In onze doelstelling staat dat wij de belangen van hart en vaatpatiënten
behartigen. In de ruimste zin van het woord zoals omschreven in
hoofdstuk 6 (zie opmerking betreffende vaatpatiënten) zou het wenselijk
zijn dat een afvaardiging van het bestuur in de regio’s, aanwezig is, bij
contact bijeenkomsten van de gerelateerde instellingen van vaat. Als
voorbeeld bijeenkomsten van het Long fonds, Niet Aangeboren Afwijking
Hersenen (NAH), Diabetes Fonds, in de regio’s enzovoort.
- Samenwerken met soortgelijke verenigingen en- of externe stichtingen. Dit
geeft een verbreding van het werkgebied zoals vernoemd in hoofdstuk 3
- Bezoeken van Hartcafé ’s in de regio’s.
- Participatie in de cliëntenraden van de ziekenhuizen, en spreekbuis zijnde
namens de hartpatiënten.
- Bewegen, ook voor hartpatiënten is een must. De BHV is aangesloten bij
het Huis van de Sport (meer bewegen voor ouderen).
- Contacten leggen met huisarts/ huisartsenpost via folders, en
aanmeldformulieren, betreffende hart en vaatpatiënten.
- Fondsenwerving, ter realisatie van te stellen doelen.
- Samenwerken met Burgerkracht zodat ook de stem van de BHV in de
provincie Limburg kan worden gehoord.
- In voorkomende gevallen zal marktdeskundigheid zijn gewenst, om de
gewenste doelen te bereiken. Eventueel dient deze marktdeskundige indien
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niet aanwezig in de besturen (zowel in het algemeen als regio bestuur),
via externe contacten door de BHV te worden gevraagd.
- Profileren van de BHV via regionale dagbladen/weekbladen cq andere
communicatie middelen zoals plaatselijke / regionaal tv bijvoorbeeld L1,
maar ook via plaatselijke radio programma’s
- Up to date maken van huidige website, en deze aanpassen waar nodig.
Waarbij deze beter dient te worden afgestemd op ledenwerving. Maar ook
rubrieken opnemen in de website zoals ervaringsverhalen van leden van de
BHV, activiteiten programma’s in de regio’s enzovoort.
- Het Algemeen bestuur levert de financiële bijdrage voor distributie van het
Rescar magazine van Health Foundation Limburg, onder de leden van de
BHV regio Zuid Limburg.
- De naamgeving van de Belangenvereniging Hart en Vaatpatiënten dekt al
lange tijd niet meer de lading. Belangen behartiging is overgenomen door
Stichtingen. Zij treden namens de hartpatiënten op bij Zorgverzekeraars en
Overheid, waarbij de inbreng van de BHV nihil is. Zij is alleen nog summier
vertegenwoordigd bij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie die
de Zorg voor alle patiënten behartigd. Beter zou het zijn om een naam te
bedenken die de bovenliggende activiteiten van de BHV, onder andere
bewegen en sociale contacten weergeeft en in de nieuwe naam terugkomt,
maar onderscheidend van de KBO. Een naamgeving gericht op de toekomst
zonder het verleden uit het oog te verliezen.
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Financieel plan ter realisatie van de toekomstige doelstellingen en doelgroepen.
Grotendeels worden de benodigde financiële behoeften verkregen door
contributie van de leden. Daarnaast vindt fondsenwerving op beperkte schaal
plaats. Daar de verenigingsbesturen louter en alleen bestaan uit vrijwilligers, kan
aan kleinere financiële behoeften worden volstaan door de leden een eigen
bijdrage te vragen voor het deelnemen aan de te organiseren activiteiten. Bij
aanwending van grotere financiële bedragen kan worden bekeken of er
professionals ingeschakeld kunnen worden voor fondsenwerving bij bedrijven,
bijvoorbeeld Philips, Medtronic, DSM/ Sabic en het Bankwezen. Ook particuliere
giften behoren tot de mogelijkheden te denken valt aan crowfunding, of
schenkingen, denk bijvoorbeeld aan de ANBI status en donaties verkregen uit
nalatenschap en legaten ten gunste van de vereniging door de leden maar ook
niet leden. Waarbij arbitrair er wordt van uitgegaan dat de financiële reserve
minimaal voor 2 jaar dient te worden gewaarborgd.
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Hoofdstuk 10
Communicatieplan.
Na uitwerking van voorgaande hoofdstukken heeft de geformuleerde
toekomstvisie de status van concept verkregen. Het concept dient ter
goedkeuring te worden voorgelegd aan het Algemene bestuur, waarna deze na
eventuele bijstelling een definitieve status krijgt. Dan dient dient deze
goedgekeurde toekomstvisie gecommuniceerd te worden naar de leden tijdens
de ledenvergaderingen en in stemming worden gebracht. Bij goedkeuring met
meerderheid van stemmen in de ledenvergaderingen zal het rapport de status
van naslagwerk krijgen. Verder kan dit naslagwerk als voorbeeld voor derden
dienen zoals de Hartstichting, Kamerleden, Academische en Algemene
Ziekenhuizen en Zorgverzekeraars. In dit hoofdstuk wordt aangegeven aan wie
allemaal de nieuwe toekomstvisie wordt gecommuniceerd en op welke wijze.
Verder kan dit rapport als leidraad dienen van de BHV voor samenwerking met
derden. Dit rapport dient dan ook na goedkeuring te worden gearchiveerd.
Realisatie.
Concept: 21 januari 2020
Opgesteld door de werkgroep:
Dhr. Peter Reijnen.

Dhr. Joop Pot.

Dhr. Jozef Erckens.

Definitieve status
Goedgekeurd door het Algemeen bestuur tijdens de bestuursvergadering op 10
februari 2020, te Heel,
Dhr. Peter Reijnen. Dhr. Pier de Jong. Dhr. Bert Weijers. Dhr. Ton Peters.

Dhr. Joop Pot.
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Dhr. Arno Parren .

Dhr. Jozef Erckens.

Hoofdstuk 10
Goedgekeurd door meerderheid van stemmen tijdens de Algemene
ledenjaarvergadering op
Zaterdag 4 april 2020 bij--------te Grathem. En de
Ledenvergadering op zaterdag 25 april 2020 bij Merode te Stein
Na goedkeuring door het Algemeen bestuur en de leden krijgt dit rapport de
status van naslagwerk.
Epiloog
Met de grootste zorg is dit rapport samengesteld. Het geschetste
toekomstbeeld in dit rapport is niet zaligmakend en kan daarom in de tijd
wijzigen. Maar wel kan het rapport als leidraad en naslagwerk dienen. Veel zal
afhangen van de daadkracht en mogelijkheden van de besturen en/of deze de
aanbevelingen kunnen/willen realiseren in een veranderende maatschappij.
Niet voor niets luidt de titel van dit rapport een blik in de toekomst.
Dit rapport is opgebouwd uit hoofdstukken, waarbij er systematische opbouw
heeft plaatsgevonden. Wiel Stassen heeft de voorzet gegeven door het
opstellen van de hoofdstukken. De werkgroep bestaande uit Peter Reijnen.
Joop Pot en Jozef Erckens, hebben deze hoofdstukken als uitgangspunt
uitgewerkt en in acht genomen. De aanbevelingen (werkplan) worden in dit
naschrift vermeld.
Uitgave ……. 2020.
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Naschrift.
Hoofdstuk 1.
Voorwoord- Inleiding.
Hoofdstuk 2.
Huidige organisatie BHV.
In dit hoofdstuk dienen we op te nemen:
A) De inrichting van de huidige organisatie.
B) De huidige doelstellingen, de activiteiten die voor de leden
georganiseerd worden en de wijze waarop wij naar buiten treden
C) De eventuele samenwerkingsverbanden met derden.
Hoofdstuk 3.
Landschap Belangenverenigingen en Stichtingen
In dit hoofdstuk maken we een inventarisatie van
Belangenverenigingen/Stichtingen met ongeveer dezelfde
doelstelling/doelgroepen en beschrijven waar deze zich vooral mee bezig
houden en hoe ze dit doen.
Hoofdstuk 4.
Onderscheidend vermogen.
In dit hoofdstuk dient een inventarisatie gemaakt te worden van de punten
waarin de Belangenvereniging Hart- en Vaatpatiënten zich onderscheidt ten
opzichte van verenigingen/stichtingen van gelijke strekking. Deze
onderscheiden kunnen worden opgesplitst worden naar sterktes, zwaktes,
kansen en bedreigingen. Vooral dient er in het vervolgtraject voor gewaakt te
worden dat we de sterktes bewaren. Om eens te noemen de kleinschaligheid
opsplitsing in Afdeling, dus korte lijnen naar de leden) waarop deze opereert.
Hoofdstuk 5.
Toekomstige doelstellingen en doelgroepen BHV.

31

Alvorens aan de formulering van toekomstige doelstellingen en doelgroepen te
beginnen is het belangrijk dat we de vorige hoofdstukken goed overwogen en
omschreven hebben. Zonder grondige kennis en bewustwording van waar we
nu staan heeft het geen zijn om over de mogelijke toekomst na te denken.
Verder moeten we ons er van bewust zijn dat discussiëren over de toekomst
van een organisatie tot hevige emoties en persoonlijke tegenstelingen kan
leiden. Het is dan ook van uitermate groot belang dat de manier waarop we de
invulling van dit hoofdstuk zodanig wordt gekozen dat iedereen in volle vrijheid
en ongedwongen alle ideeën hieromtrent kwijt kan. Dat zou een neutrale
brainstormsessie kunnen zijn.
Resultaat van de uitdieping van dit hoofdstuk moet zijn dat de doelstellingen
en doelgroepen van de Belangenvereniging goed en volledig omschreven op
papier staan. Daarbij moet men, voor alle duidelijkheid, de mogelijkheden of
onmogelijkheden van de huidige organisatie met betrekking tot de
toekomstvisie nog niet betrekken. Dat kan alleen maar verwarrend werken. In
het volgend hoofdstuk komen deze punten aan de orde.
Er kan dus niet aan het volgende hoofdstuk worden gewerkt voordat de
uitkomst van de brainstormsessie volledig is uitgewerkt.
Hoofdstuk 6.
Eisen verbonden aan de keuze van toekomstige doelstellingen en doelgroepen.
Als hoofdstuk 5 volledig is uitgewerkt, dienen de te stellen eisen die nodig zijn
om de toekomstvisie te kunnen realiseren omschreven te worden.
Deze eisen kunnen in eerste instantie opgedeeld worden in twee
hoofdgroepen, nl, interne en externe aspecten. Bij de interne aspecten gaat het
erom hoe de organisatie moet worden ingericht, waarbij we vooral de huidige
sterktes moeten behouden. Bij de externe aspecten gaat het erom hoe we onze
doelgroepen kunnen bereiken, welke activiteiten we moeten ontplooien.
Het gaat er in dit hoofdstuk nog niet om de eventuele noodzakelijke
veranderingen ten opzichte van de huidige organisatie ook al kristalliseren zich
die voor een deel al uit. Als we daarop vooruit zouden lopen doen we onrecht
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aan het belang van dit hoofdstuk. Het zou ook ten koste gaan van de
objectiviteit die we willen waarborgen.
Hoofdstuk 7.
Migratie-eisen van huidig naar toekomstig met betrekking tot de interne
organisatie.
In dit hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt van de inhouden van
hoofdstuk 6 en hoofdstuk 2, uitsluitend met betrekking tot de interne
organisatie. Met in achtneming van de hoofdstukken 3 en 4 komen we dan op
de migratie-eisen. Hierbij is teven van belang dat we profielschetsen maken
van de betrokken sleutelfuncties in de organisatie om daar het huidig
potentieel tegen af te kunnen zetten.
Hoofdstuk 8.
Migratie-eisen van huidig naar toekomst met betrekking tot de externe
organisatie.
In dit hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt van de inhouden van
hoofdstuk 6 en hoofdstuk 2 uitsluitend met betrekking tot de externe
organisatie. Met in achtneming van de hoofdtukken 3 en 4 komen we dan op
de migratie-eisen. Hierbij is het tevens van belang dat we profielschetsen
maken van de betrokken sleutelfuncties in de organisatie om daar het huidig
potentieel tegen af te kunnen zetten.
Hoofdstuk 9.
Financieel plan ter realisatie van de toekomstige doelstellingen en
doelgroepen.
Afhankelijk van de inhoud van de hoofdstukken 6,7 en 8 kunnen er grotere of
kleinere financieringsbehoeften ontstaan welke om een invulling vragen ter
realisatie van het toekomstbeeld. Hieruit kan teven de behoefte aan een
andere juridische vormgeving ontstaan. Afhankelijk van de grootte van de
financiële behoeften, kan worden bekeken welke mogelijke bronnen hiervoor
kunnen worden aangeboord.
Hoofdstuk 10.
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Communicatieplan.
Na uitwerking van bovenstaande punten heeft de geformuleerde toekomstvisie
de status van concept. Dit concept dient ter goedkeuring voorgelegd te worden
aan de Algemene vergadering. Daarna vindt al dan niet bijstelling plaats waarna
het een definitieve status krijgt. Vervolgens dient deze goedgekeurde
toekomstvisie gecommuniceerd te worden naar de leden zowel als derden. In
dit hoofdstuk moet worden aangegeven aan wie allemaal de nieuwe
toekomstvisie wordt gecommuniceerd en op welke wijze.
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