
JAARVERSLAG 2017 van de activiteiten van het Bestuur van de Stichting Fonds Alledaagse Ziekten 

 

De oprichting van het Fonds Alledaagse Ziekten was aangekondigd in november 2016 tijdens het 

NHG congres. Het Bestuur van het NHG had daartoe besloten op initiatief huisarts Diederik van Oord. 

Na deze aankondiging is het beoogd Bestuur gaan werken aan de documenten die nodig zijn om een 

zelfstandige Stichting met ANBI status op te richten.   

Het Bestuur (i.o tot 25-04-2017) vergaderde in 2017 twaalf maal, waarvan tweemaal in aanwezigheid 

van de  Bestuursvoorzitter va het NHG, eenmaal in aanwezigheid van de interim Directeur 

Bedrijfsvoering van het NHG en eenmaal in aanwezigheid (gedurende een uur) van notaris Mr M. 

Vrielink. Van de 12 vergaderingen vonden er 2  telefonisch plaats. 

Op 23 februari maakt het Bestuur i.o. kennis met Debora van Loon, beleidsmedewerker bij het NHG, 

die vanuit het NHG als ambtelijk Secretaris bij het bestuur gedetacheerd werd voor 4 uur per week. 

De eerste helft van het jaar werd hard gewerkt aan de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het 

Beleidsplan. Tevens werd een Projectplan geschreven teneinde het Fonds operationeel te krijgen. 

De Statuten passeerden op 25-04-2017 bij notaris Vrielink  in Utrecht. De Stichting werd een feit, het 

beoogd Bestuur werd Bestuur. 

Het Bestuur van de Stichting Fonds Alledaagse Ziekten (SFAZ) bestaat uit mw. drs J.A. Schulkes-van 

de Pol huisarts, mw dr J.H. Dekker huisarts en dhr dr D.J. van Oord huisarts.  

Gaandeweg de besprekingen over het Projectplan bleek dat meer vaart voor de Stichting gewenst 

was en werd besloten om een aantal doelen gedurende het lopend jaar concreet uit te werken en de 

overige doelen, waaronder communicatie en fondsenwerving,  in een projectplan voor daarna.  

Er werd een bankrekening geopend, een website aangemaakt door een multimediabureau en de 

ANBI status werd aangevraagd. Tevens werd besloten om de Stichting en zijn website daadwerkelijk 

via een stand te presenteren op het NHG congres in november 2017. Daartoe werden ook 

promotiematerialen ontworpen en gemaakt. Aan de NHG-leden werd tijdens het congres door 

middel van het invullen van een flyer de gelegenheid geboden aan het fonds te doneren. Tevens 

konden zij via de website hun keuze voor te onderzoeken onderwerpen aangeven. 

Naast de presentatie op het NHG congres werd ook aandacht aan het fonds besteed op de website 

van het NHG en er verschenen artikelen waarin het Fonds genoemd werd in Blikopnieuws en het 

Financieel Dagblad.  

Het NHG heeft deze opstart-activiteiten financieel ondersteund met een donatie van 15.000 euro.  

Meer informatie over de financiën van het Fonds vindt u in het  eerste financieel jaarverslag van het 

Fonds. 

Helaas verliet Debora van Loon aan het eind van het jaar het NHG, waarmee er ook een einde kwam 

aan haar ondersteunende werkzaamheden voor het bestuur van de SFAZ. 

 

 

 



In december werden de voorbereidingen getroffen voor een convenant tussen het NHG en de SFAZ 

waarin de samenwerking tussen beiden zou worden vastgelegd en werd gebrainstormd over de 

plannen voor 2018. 

Amsterdam  04-05-2018           

 

J.A. Schulkes-van de Pol, Bestuursvoorzitter 


