Ridderkerk, 14 januari 2020
Kenmerk: JVS-2019-ALV-BHV

Onderwerp:

Jaarverslag verenigingsjaar 2019 van het AIgemeen Bestuur van de
Belangenvereniging Harfu en Vaatpatienten (BHV)
Dit jaarverslag is evenals voorgaande jaarverslagen een samenvatting van de
verantwoording van het AIgemeen Bestuur over zijn doen en laten ten behoeve
van uw Vereniging in het afgelopen verenigingsjaar 2019. Aan u ter beoordeling

of zij het hebben gedaan wat u van het gevoerde beleid. Met deze informatie

heeft u een instrument om uw bestuur te toetsen. Tevens ziet u de besluiten
terug zoals u die in de vorige ledenvergadering, gehouden op 23 maart 2019 te

Stein, hebt genomen en zoals het bestuur met u heeft afgesproken.

Tussentijdse verantwoording :
Tijdens de regionale vergadering en bijeenkomsten bent u over de voortgang en
gevolgen van genomen besluiten ge.informeerd door uw regionale
bestuursleden. Uw regionaal bestuur heeft twee vertegenwoordigers in het
AIgemeen Bestuur om te zorgen dot u volledig en goed ge.informeerd wordt en
blijft. U goed informeren is in uw belang maar eveneens in het belong van uw
vereniging. Goede informatie is overigens voor iedereen, al dan niet lid van een

vereniging, van belang. Uw reg.Ionale vertegenwoordigers nemen deel aan de

besluitvorming in bestuursvergaderingen waar besluiten worden genomen met

meerderheid van stemmen.

Verantwoording verleden -Verantwoording heden:
Tijdens de AIgemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording of over
het gevoerde beleid zoals dot in de vorige AIgemene Ledenvergadering (die

gingnover 2018) met de toen aanwezige leden is vastgesteld. Ook doet het
bestuur tijdens de AIgemene Ledenvergadering voorstellen aan u of vraagt het

uw toestemming om bepaalde zaken te mogen uitvoeren dan wel achterwege
te laten. Dit om misverstanden of onjuiste verwachtingen te voorkomen voor
het komende verenigingsjaar.
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Samenstelling AIgemeen Bestuur 2019:
Het AIgemeen Bestuur was in het verenigingsjaar 2019 als volgt samengesteld.
Voorzitter

.. dhr. P.G.M. Re.Ijnen -~--~~---~~--~ -------------------------- afd. 2

Penningmeester: dhr. 8. Weijers---tevens ledenadministratie ---- ~~~ ---- afd. 1

Secretaris
Bestuurslid

: dhr. P. de Jong -------- ~ ----- ~~ ------------------------------ afd. 6
•. dh r. A. Parren ----------------------------------------------- afd. 3

Bestuurslid

: dhr. J. Pot ---------------------- ~-~ ---- ~ ---------------------- afd. 1

Bestuurslid

: dhr. J. Erckens ---------------------------------- ~-~ --------- afd. 3

Bestuurslid

: dhr. 8. Ameling --------------------------------------------- afd. 6

Bestuursl.Id

: dhr. A. Peters ----------------- ~--~ ----------- ~ -------------- afd. 2

Website BHV: (https://www.belangenvereniginghartenvaatpatienten.nl)

Ook in het verenigingsjaar 2019 heeft de website zijn nut bewezen en is vaak
bezocht zowel door leden van uw vereniging als door mensen die informatie

wilden. Er hoefde niet te worden ingegrepen om schade door ongewenste
indringers te herstellen. Voor de afdelingen wordt de website gebruikt voor het
aankondigen van activiteiten en mededel.Ingen.

ANBI:

Middels een beschikking van de Belastingdienst is uw vereniging sinds 2015

voor onbepaalde tijd goedgekeurd als ANBI instelling. Ter controle op de

naleving van de voorwaarden voor deze beschikking moet ieder jaar een

publicatie van een aantal gegevens openbaar worden vermeld. Deze gegevens
zijn voor u na te zien op de website van de BHV.
(userfiles/file/merged-20180530-210457.PDF)
Postbus BHV:

Het postadres van de Belangenvereniging Hart-en Vaatpatienten, Postbus 239,
6040 AE Roermond, wordt gehuurd van Post NL. en client per jaar te worden

verlengd. Daar het postadres BHV met enige regelmaat wordt gebruikt door
derden, instellingen, verenigingen en bedrijven, is de overeenkomst verlengd
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zodat ook in het verenigingsjaar 2020 het postadres in gebruik is.

BHV -Nederlandse Hartstichting:
Ook afgelopen verenigingsjaar is er geen gesprek tot stand gekomen tussen uw
AIgemeen Bestuur en de directie van deze stichting. Onze vragen bleven

onbeantwoord maar mogelijk bieden toekomstige veranderingen binnen de
BHV alsnog een uitkomst. (Later in het verslag leest u meer hier over en zal
mondelinge uitleg tijdens de AIgemene Vergadering volgen)

Burgerkracht: (voorheen Huis van de Zorg)
Zoals inmiddels al enige tijd bekend is, heeft het Hu.Is van de Zorg de naam

gewijzigd in Burgerkracht met als gevolg een bredere opzet om de problemen
binnen patientenland in de Provincie Limburg adequater aan te pakken. De
BHV houdt contact.

Vergaderstukken:
Ook dit jaar zijn de vergaderstukken van de ALV 2019 op de Website van de
BHV te lezen.

Privacyverklaring BHV (AVG):
Deze verklaring, gevolg van de AIgemene Verordening Gegevensbescherming, is
in zijn geheel te lezen of in te zien op de website BHV.
(https://www.belangenvereniginghartenvaatpatienten.nl.)

Medicijnen..
Ook dit jaar zijn er medicijnen uit de handel genomen die vervuild en dus niet

geschikt waren als geneesmiddel. De namen van deze medicijnen werden in de

pers en de media bekend gemaakt. De BHV adviseert dan ook de gebruikers
van medicijnen zich goed te informeren. Indien u twijfels heeft dan kunt u

contact opnemen met uw apotheek, de voorschrijvend arts of zich v.Ia
WWW. Iareb.nl

informeren.
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BHV op weg naar de toekomst: (Leidraad geschreven door ons lid, de heer
Wiel Stassen)

Door het AIgemeen Bestuur en door de afdelingsbesturen zijn er besprekingen

en overdenkingen gestart om te komen tot een BHV haar bestaansrecht ook
heeft in de toekomst. Er is een werkgroep gevormd die bestaat uit de volgende
bestuursleden P.G.M. Reijnen, J. Pot en J. Erckens. De werkgroep

wordt

geadviseerd en ondersteund door de heer Wiel Stassen. Tussentijds is het
AIgemeen Bestuur van de vorderingen op de hoogte gehouden.
In een bijlage zal het bestuur de vorderingen en voorgenomen besluiten aan u

tijdens de vergadering bekend maken. Daarna heeft u als lid en aanwezige bij

de AIgemene vergadering de gelegenheid tot het stellen van vragen en of uitleg

te vragen waarna aan het eind uw stem voor of tegen hetgeen aan u is
voorgelegd.

Verder..
In verband met het aftreden van enkele bestuursleden van afdeling 1 is er een

onderbezetting van het bestuur ontstaan. Fen situatie die zeer onwenselijk is en
die deze afdeling in feite onbestuurbaar maakl. Er zijn al diverse gesprekken

geweest met leden en niet-Ieden om zitting te nemen in het bestuur maar dit
leidde niet tot het gewenste resultaat. Het zoeken naar bestuursleden goat
door maar mag zeker niet long gaan duren in verband met de te organiseren
activiteiten en voortgang van de afdeling. In de AIgemeen Bestuursvergadering

de dato 13 januari 2020 is in principe besloten om de bestuurlijke functies en

activiteiten te verplaatsen naar afdeling 2. Ook hierover wordt u nader
ge.rnformeerd t.Ijdens deze AIgemene Leden Vergadering.

Voorzitter AIgemeen bestuur BHV..
Het AIgemeen Bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter. De huidige

voorzitter de heer P.G.M. Reijnen heeft vorig jaar te kennen gegeven dot hij in

het verenigingsjaar 2020 terug wil treden. Tot 31 december 2019 is er nog geen
persoon gevonden die deze plaats in het AIgemeen Bestuur wil of kan innemen.

Het bestuur doet nu nogmaals zijn oproep aan hen die zich geschikt vinden om
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de voorzittershamer over te nemen zich aan te melden. Het bestuur nodigt
zowel vrouwen als mannen uit dit te doen. Voorzitter Reijnen zal de

opvolger(ster) informeren en begeleiden en is ook bereid de taken te blijven
doen zolang dot nodig is.

Aansprakelijkheid verzekering bestuursleden BHV..
Zoals u bekend heeft de BHV vorig jaar een aansprakelijkheidsverzekering voor

de bestuursleden van de vereniging afgesloten. Er hebben zich geen voorvallen

voorgedaan waardoor een beroep op de verzekering moest worden gedaan.
Het bestuur hoopt dot dit ook komend verenigingsjaar niet nodig is.

Patientenverenigingen -Stichtingen AIgemeen:
Ook afgelopen verenigingsjaar 2019 is het Patientenbeleid door verenigingen
en stichtingen niet altijd in positieve zin veranderd. Eigenbelang is vaak een

drijfveer geweest om de normen op te rekken tegen het belang van patienten
in. Een uitzondering is gelukkig wel te melden en die is dot uw vereniging BHV

er juist wel aan is begonnen om onze vereniging door te lichten en bij te sturen

om haar aan te passen voor de toekomst. Speerpunt is een toegankelijke
vereniging die openstaat voor patienten en samenwerking met andere
verenigingen en stichtingen die belangen van patienten in hun vaandel hebben

staan. Opgemerkt client hier te worden dot er geen onderscheid is wat
patienten mankeren. Ook een gedeeltelijke naamaanpassing/verandering is
niet onwaarschijnlijk bij de BHV.

Een mens is niet altijd patient

Een patient is echter wel altijd een mens.

Contributie inning 2019:
De contributie inning van het verenigingsjaar 2019 is niet geheel vlekkeloos

verlopen. Door een fout in de incassoprogrammering door een buro werd bij

diverse

leden

de

contributie

dubbel

afgeschreven.

Terugstortingen

en

onderzoek naar de oorzaak resulteerde in veel extra werk en onderzoek door de
penningmeester BHV. Veel overleg en controle tussen BHV~penningmeester en
een vertegenwoordiger van de RABO Ieidde tot ontdekking en herstel van de
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fout. AIIe dubbel ingehouden bedragen werden teruggestort. Fen bijkomend

gevolg was dat er toch een aantal Ieden hun lidmaatschap hebben opgezegd.
Ook waren er in het verenigingsjaar 2019 Ieden die hun contributie niet hebben
betaald. Deze werden in januari 2020 van de ledenlijst gehaald. Niet bekend is

of de problemen met de inning van de contributie hen parten hebben gespeeld
om te komen tot het besluit geen lid meer te willen zijn van de BHV. Positief is

wel dat er ook leden z.Ijn bijgekomen, niet in grote aantallen maar ook met
minder is de vereniging tevreden.

BHV brochure:

De brochure van de vereniging zal worden aangepast aan met de gangbare
communicatievormen van de huidige tijd.

Stichting Hartwijzer:
De uitgave van een e.Igen magazine "De Hartwijzer" jaren terug is gestopt

omdat de kosten van die uitgave boven de financiele draagkracht van de
Stichting Hartwijzer uitsteeg. De Stichting Hartwijzer bleef echter wel bestaan.

De financien van de Stichting bleven onaangeroerd op de rekening van de
Stichting

staan.

Wel

zijn

er

in

de

jaren

daarna

enkele

financiele

ondersteuningen gedaan aan projecten van uw vereniging die anders mogelijk

niet gedaan hadden kunnen worden. Het vermogen dat nog op de rekening
stond is in 2018 overgeschreven naar de rekening van de Belangenvereniging
Hart-en Vaatpatienten Banknr: NL33 RABO 0131257048 en in de administratie
verwerkt. De Stichting Hartwijzer zelf is niet uitgeschreven bij de Kamer van

Koophandel, haar inschrijving onder haar bestaande inschrijfnummer blijft

gehandhaafd maar als bestuurder fungeert nu de niet-natuurlijke
rechtspersoon BHV. De naam Hartwijzer is geregistreerd door een andere
organisatie en kan door de BHV niet gebruikt worden. De BHV heeft daarom de
namen "Stichting Hartwijzer en Hartwijzerstichtingen.nl" Iaten registreren

zodat deze alleen gebruikl kunnen worden door de BHV.
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BHV AIgemeen:
De plaats van uw BHV binnen patientenland is nog steeds van dien aard dat w.Ij

ons goed staande kunnen houden zowel financieel als met de aangeboden
activiteiten van de afdelingen. Het is voor de BHV in voorkomende voorvallen

soms moeilijk om op te

boksen tegen de commerciele Stichtingen en

andersoortige ondernemingen, die in de patient een bron van verdiensten zien
en gevonden hebben. De BHV verwacht dat wijziging en aanpassing in haar

structuur tezamen met een bredere samenwerking met andere verenig.Ingen en
stichtingen hierin verandering kan brengen.

Vrijwilligers en kosten:
Uw Belangenvereniging Hart- en Vaatpatienten wordt geleid door vrijwilligers

zowel in het AIgemeen Bestuur als in de afdelingsbesturen. Zij worden op hun
beurt weer bijgestaan door andere vrijwilligers die activiteiten organ.Iseren en

begeleiden. Dit alleen tegen een vergoed.Ing van de door hen gemaakte kosten

die zij soms vooraf uit eigen portemonnee hebben voorgeschoten.
Leden BHV:

Het ledenaantal is in het verenigingsjaar 2019 in aantal verminderd door
overl.Ijden van oudere leden maar er zijn ook leden ingeschreven. Fen toename
van leden is wenselijk en noodzakelijk om een bestaansrecht van de BHV te
behouden. Het bestuur en afdelingsbesturen en andere vrijwilligers zijn actief
daarmee bezig maar ook u als lid van uw BHV kan hier een belangrijke rol in
vervullen.

Afscheid:
Helaas hebben wij in het verenigingsjaar 2019 afscheid moeten nemen van
leden die door ziekte of anderszins ons zijn ontvallen. Het AIgemeen Bestuur

wenst alle nabestaanden veel sterkte en kracht toe om het verlies te dragen en
te verwerken.

BIad-8-ALV-BHV

Bestuursleden:
Het AIgemeen Bestuur vraagt uw aandacht voor het tekort aan bestuursleden
in het AIgemeen Bestuur en afdelingsbesturen. Wij vragen u om eens te

informeren wat een bestuur plaats voor inspanning en tijd kost waarna u kunt
bepalen

of dat

u

zich

beschikbaar wilt

stellen.

Ook

leden

die

geen

bestuursfunctie ambieren maar zich als vrijwilliger bij activiteiten willen

inzetten zijn natuurlijk van harte welkom. Spreek uw bestuurders eens aan en
informeer.

AIgemeen Bestuur 2020:
Afdeling 1.. dhr. B. Weijers

-

Afdeling2: dhr. P.G.M. Reijnen

-

dhr. J. Pot
dhr. A. Peters

Afdel.Ing 3.. dhr. A. Parren

-

dhr. J. Erckens

Afdeling 6: dhr. P. de Jong

-

dhr. H. Ameling

Hierbij opgemerkt dot dhr. Reijnen van afdeling 1 mogelijk dit verenigingsjaar

2020 het bestuur goat verlaten.

Bedankt:
Hert AIgemeen Bestuur dankt alle afdelingsbesturen en alle vrijwilligers die een

deel van hun vrije tijd hebben ge.I.nfesteerd in en voor het belong van de hart-en
vaatpatient in het algemeen en de BHV in het bijzonder.
Natuurlijk bedanken wij ook de sponsoren die anoniem activiteiten mogelijk

hebben gemaakt.
Leden:

Ook u leden van de Belangenvereniging Hart- en Vaatpatienten (BHV) voor het

in de vereniging gestelde vertrouwen en voor uw lidmaatschap. Zonder u allen

heeft een vereniging als de BHV geen toekomst en reden van bestaan.

u en alle anderen bedankt.

De voorzitter AB. BHV.

P.G.M. Reijnen.

De secretaris AB. BHV.

P. de Jong.

