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1Inleiding
-
Voor u ligt het Jaarverslag 2018 van patiëntenvereniging ALS Patients 

Connected (APC), gebaseerd op het Jaarplan 2018 als onderdeel van 

het APC Beleidsplan 2017-2019.

Het jaar 2018 was een jaar waarin wederom veel gebeurd en in gang 

is gezet. In dit jaarverslag gaan we u daar  verslag van doen, o.a. de 

verbeterde beoordelingsprocedure subsidieverzoeken voor 

onderzoek en zorg, professionalisering van de patiëntenadvies-

raad van APC (de PAR), borging van onze inspraak bij Stichting ALS, 

hernieuwde afspraken over verantwoording van onderzoekspro- 

jecten, samenwerkingsovereenkomst met de driehoek (community) 

ALS Centrum, Stichting ALS en APC, twee jaarlijkse overlegmomenten 

in deze driehoek met een groot aantal Nederlandse onderzoekers, 

een wijziging binnen ons bestuur, bijdrage aan meerdere zorgpro- 

jecten en permanente aandacht en waar nodig extra communicatie 

over diverse actuele onderzoeken. Het bestuur van APC heeft haar 

doelen kunnen realiseren met geweldige hulp van de onmisbare PAR.

Dank aan allen die op een of andere wijze hieraan hebben  

bijgedragen. 

Wij realiseren ons dat ieder verdrietig verlies van een lotgenoot, waar 

we helaas zo vaak mee geconfronteerd worden, ons sterkt in het 

werk wat we doen. In gedachten zijn wij bij hen en alle nabestaanden. 

Speciaal gaan onze gedachten uit naar bestuurder en erelid Jan 

Kramer en leden van de PAR Kor Kok en Richard Kerkhof, die in dit 

verslagjaar overleden. Hun strijd zetten wij voort.  
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2Doel
-
Het doel van de vereniging is:

A. oorzaak en oplossing voor ALS zo snel mogelijk;

B. behandeling zo goed mogelijk;

C. zorg voor patiënten èn hun naasten zo goed mogelijk.

Daarbij wil zij de gezamenlijke ALS-patiënten in Nederland en daar-

buiten maximale invloed laten uitoefenen op de kwaliteit van zorg,  

de kwaliteit, financiering en doorlooptijd van kansrijk onderzoek,   
bespoediging van trials en versnelling in de toegang tot en de  

verkrijgbaarheid van medicijnen. Het betreft medicijnen die ten doel 

hebben de ziekte ALS te stoppen, te genezen dan wel de progressie 

van symptomen te vertragen, te voorkomen en de kwaliteit van leven 

van patiënten te optimaliseren. 

Samen met het ALS Centrum (diagnose, zorg en onderzoek), Stichting 

ALS Nederland (fondsenwerving, subsidieverstrekking, lotgenoten-

contact en naamsbekendheid) en andere partijen werkt APC aan deze 

doelstellingen. Daartoe werkt iedere partij op eigen wijze met eigen  

verantwoordelijkheden, maar wel in samenwerking waar dat kan en 

nuttig is. De samenwerking van ALS Centrum, Stichting ALS Neder-

land en APC is in 2017 door de partijen beschreven en in beeld ge-

bracht als de driehoek van de ALS/PLS/PSMA Community. In de loop 

van 2018 is deze ‘kracht door samenwerking’ geformaliseerd in een 

samenwerkingsovereenkomst.
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3Bestuur
-
Het bestuur bestond heel 2018 uit 5 personen en werd ondersteund 

door een verenigingsondersteuner. De diverse portefeuilles en  

dossiers waren onder hen verdeeld. De verdeling wilde niet zeggen 

dat die bestuursleden zich, met hulp van de verenigingsondersteu- 

ner, uitsluitend met die onderwerpen bezig hielden. Per definitie niet, 
in principe waren minimaal twee bestuursleden actief per onder-

werp en werd de rest van het bestuur nauw betrokken, zodat ieder 

bestuurslid een ander kon vervangen in voorkomende situaties.

Per 1-1-2018 heeft vicevoorzitter Jan Kramer, noodgedwongen, een 

stap terug moeten zetten en heeft Vincent Cornelissen zijn taken 

overgenomen. Op 7 mei is Jan ons ontvallen. Op de algemene leden-

vergadering in mei is Vincent met alle stemmen tot bestuurslid 

gekozen. Per 1 oktober hebben  voorzitter Matthijs Veenema en vice-

voorzitter Vincent Cornelissen van bestuursfunctie gewisseld.

 “Er is ‘n oplossing, alleen we kennen die nog niet. 

In  2018 zijn weer belangrijke stappen gezet om 

als ALS/PSMA/PLS community de oplossing te 

vinden.”

Vincent Cornelissen, 
bestuursvoorzitter APC
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Naam Functie Portefeuille Dossier / taak

Matthijs Veenema Bestuursvoorzitter 

tot 1 oktober.

Vicevoorzitter vanaf 

1 oktober

Ondersteunen  

doelstellingen

Voorzitter APC

PAR

PHALS klankbord-

groep

ALS Community

Subsidieraad

Bestuur vertegen-

woordigen

Vincent  

Cornelissen

Vicevoorzitter tot  

1 oktober

Bestuursvoorzitter 

vanaf 1 oktober

Gemeenschap- 

pelijke standpunten 

PAR

Subsidieraad

Vervangen vz bij 

afwezigheid

Bestuur vertegen-

woordigen

Conny van der 

Meijden

Secretaris Communicatie 

Ledenwerving 

Kwaliteit van leven 

en zorg

Patiëntenpartici-

patie

ALS Community

Subsidieproces 

Ruud Kolijn Penningmeester Ontwikkelingen, 

nationaal en inter-

nationaal

Innovatie genees- 

middelen

Donaties 

Financiering 

IGZ/CBG

Theo Meister Algemeen bestuurs-

lid

Versnellen van trials 

en vervroegen van 

de toegang tot 

experimentele 

medicijnen

Onderzoeksagenda

Contacten met de 

diverse koepelor-

ganisaties

Kwaliteit van zorg

AVG
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Vanaf september 2018 heeft Klaas Kieft, sinds begin van het jaar PAR-

lid, het bestuur op financieel gebied ondersteund en geadviseerd. De 
PAR is, zoals in de inleiding genoemd, onmisbaar voor APC. Zonder 

hun betrokkenheid en inzet waren de doelen niet behaald. 

De verenigingsondersteuner Loes Könemann gaf september 2018 

aan te willen stoppen vanwege andere werkzaamheden. Eind 

november droeg Loes haar taken over aan Mariska Snoey 

MacCormick.

Het bestuur tekende per 1-12-2018 een contract met Eefke van 

Eerden, die als wetenschappelijk medewerker op uurbasis, het 

bestuur ondersteunt.

“Het vervolmaken van de samenwerking binnen 

en buiten de driehoek brengt een ieder dichter bij 

het gezamenlijke doel.”

Matthijs Veenema
vicevoorzitter APC
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4Doelen 2018
-
Het bestuur koos voor 2018 niet voor een paginalang jaarplan maar voor een 

jaarplan dat snel en logisch is te lezen, uit te voeren en te bewaken. Op dezelf-

de wijze wordt hieronder verslag gedaan. Daarnaast zijn acties ondernomen 

om aan de AVG te voldoen.

Doelstelling 

2017-2019

Doel 2018 Realisatie  

doelen 2018

Acties Realisatie 2018

Zoveel mogelijk 
ALS-patiënten 
actief bij de 
vereniging te 
betrekken en te 
vertegenwoor-
digen;

100 extra leden 
werven

1-1-2018
31-12-2018

APC filmpje Mooie infor-
matieve en wer-
vende animatie- 
film in voorjaar 
gerealiseerd.

Systematische 
terugkoppeling 
ALS-projecten

Diverse malen 
gerealiseerd op 
website en  
nieuwsbrief.

Social media; 
Twitter, Fb

Intensief be- 
richten en info 
gepost op Fb. 
Minimaal via 
Twitter.

1.
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Website aanvul-
len met bio’s, 
Engels ed

Een Engelstalige 
website is in 
de eerste helft 
van 2018 ge-
realiseerd. De 
Biografieën van 
het bestuur en 
een deel van de 
patiëntenadvies-
raad staan op de 
website.

Lidmaatschap
(button) koppe-
len met andere 
website/partijen

Op onze web-
site, op de 
aanmeldpagina, 
staan de andere 
partijen ook 
vermeld met 
aanmeldlinks. 
Krijgt in 2019 
vervolg.

Informatieset 
nieuwe patiënt-
en van de 3 
partijen terug-
brengen tot een 
eenvoudige op 
elkaar afgestem-
de set.

1 gemeenschap-
pelijke patiënt-
enmap is eind 
2018 gereali-
seerd.

Stand op evene-
menten

APC was op de 
meeste evene- 
menten aan-
wezig

Vindbaarheid 
(Google) opti-
malisatie web-
site

De vindbaarheid 
is in 2018 niet 
wezenlijk ver-
beterd. Januari 
2019 is dit in 
gang gezet.
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Collectieve 
wensen en pro- 
blemen van 
leden zijn be- 
kend

De wensen en 
problemen 
van leden zijn 
geïnventariseerd 
in de ledenen-
quête 2018. 
Daarnaast ble- 
ken ook de Wmo 
en de zorg thuis 
qua kwantiteit 
en kwaliteit voor 
terugkerende 
problemen bij 
leden te zorgen. 
Dit krijgt aan-
dacht in Jaarplan 
2019.

Ledenenquête In voorjaar 
2018 heeft 
een ledenen-
quête plaats 
gevonden. 
Belangrijkste 
conclusie dat 
informatievoor-
ziening van de 
diverse partijen 
beter moet. Met 
betrekking tot 
behandelingen 
zijn geen opval-
lende zaken 
geconstateerd. 
Wordt in 2019 
nader uitge- 
werkt en ver- 
volgd met een 
ledenenquête 
over zorg.

Frequente ter-
ugkoppeling van 
uitkomsten en 
acties

Op de website 
en Fb versche-
nen frequent 
updates. 
Driemaal is een 
nieuwsbrief uit-
gegaan vol met 
updates.

“Veel bereikt in 2018 als ALS/PSMA/PLS-patiën-

tenvereniging! En dat met 95% vrijwilligers. 

Samen staan we sterker.”

Conny van der Meijden
secretaris APC
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Doelstelling 

2017-2019

Doel 2018 Realisatie  

doelen 2018

Acties Realisatie 2018

Zowel nationaal 
als internatio- 
naal en gevraagd 
en ongevraagd 
op te treden als 
spreekbuis en 
vertegenwoor-
diger van de 
ALS-patiënt;

Doelen con-
form afspraken 
heidag 

Gerealiseerd Op heidag te 
formuleren 
doelen nader 
uitwerken.

Gedaan 

De Nederlandse 
ALS-patiënt is 
vertegenwoor-
digd op grote 
events.

Gerealiseerd Aanwezig/ver-
tegenwoordigd 
bij: Wereld 
ALS Dag, ALS 
donateursdag, 
ENCALS Oxford, 
Glasgow

Gedaan m.u.v. 
de ENCALS 
bijeenkomst in 
Oxford. Twee 
bestuursleden 
waren aanwezig 
bij de jaarlijkse 
meeting van 
de Interna-
tional Alliance 
of ALS/MND 
Associations 
van twee dagen 
in Glasgow en 
gaven daar een 
presentatie. 
Daaropvolgend 
waren ze op het 
jaarlijkse Allied 
Professionals 
Forum en de 
drie dagen du-
rende Interna-
tional Sympo- 
sium on ALS/
MND in  
Glasgow.

Maximale 
inbreng van de 
patiënt

Gerealiseerd op 
geplande acties.

Bemensen sub-
sidieraad

Voorzitter en 
vicevoorzitter 
hebben zitting 
genomen in de 
subsidieraad 
van Stichting 
ALS Nederland

2.
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PAR-leden in 
PCAC van inter-
national alliance 
of als/mnd asso-
ciations en hen 
ondersteunen 
en faciliteren

Helaas zijn de 
aangemelde 
PAR-leden niet 
gekozen voor de 
PALS and CALS 
Advisory Council 
van internatio- 
nal alliance of 
als/mnd associa-
tions.

Deelname in 
zorg-projecten

Leden van 
PAR en 
bestuursleden 
participeerden 
in de volgende 
9 zorgproject-
en: Project 
Kennis delen 
voor betere ALS 
Zorg (vervolg 
ALS kennisplat-
form), kwali-
tatief goede 
ALS behan-
delteams, ALS 
Richtlijnproject, 
Virtuele Huis, 
pilot thuiszorg, 
Stuurgroep ALS-
eHealth, Lan-
delijke uitrol ALS 
Thuismeten & 
Coachen, project 
hulpmiddelen 
vanuit VWS, 
BCI-programma 
van MindAffect.

“Veel bereikt maar nog niet genoeg.”

Ruud Kolijn
penningmeester APC
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3.

Doelstelling 

2017-2019

Doel 2018 Realisatie  

doelen 2018

Acties Realisatie 2018

Het ontwikkelen 
van en uitdra-
gen van de ge-
meenschappe- 
lijk standpunten 
van de leden 
voor het overleg 
met andere rele-
vante partijen of 
maatschappe- 
lijke discussies 
in het kader van 
ALS;

Collectieve 
wensen en pro- 
blemen van 
leden zijn be-
kend

Informatievoor-
ziening van de 
diverse partijen 
moet beter.

Ledenenquête In voorjaar 
2018 heeft 
een ledenen-
quête plaats 
gevonden. 
Belangrijkste 
conclusie dat 
informatievoor-
ziening van de 
diverse partijen 
beter moet. Met 
betrekking tot 
behandelingen 
geen opvallende 
zaken gecon-
stateerd. Wordt 
in 2019 nader 
uitgewerkt en 
vervolgd met 
een ledenen-
quête over zorg.

Er is een plan 
m.b.t. de al dan 
niet aanpak van 
die collectieve 
wensen en 
problemen van 
leden

Wordt in 2019 
tezamen met 
enquête op 
zorggebied uit-
gewerkt.

Gemeenschap-
pelijke stand-
punten van PAR 
over relevante 
actuele onder-
werpen is tijdig 
bekend 
Maximale 
inbreng van de 
patiënt

Gerealiseerd PAR-overleg 
structureren

Gedaan
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PAR uitbreiden 
tot minimaal 18 
leden, waarvan 
14 actief bij 
beoordelingen, 
en waarvan 2 
medisch ge-
schoold

 Gedaan

Meningbepaling 
PAR structu- 
reren

Gedaan

Gesprek met 
RvT over een 
patiënt in RvT 
stichting ALS

Nieuwe set van 
inspraak- en in-
zicht-afspraken 
gemaakt. Wordt 
formeel begin 
2019 getekend.

“Until there is a cure, there is care.”

Theo Grinthorst
algemeen bestuurslid APC

“Samen kunnen we meer en dat hebben we ook 

laten zien. Op deze manier dragen we bij aan het 

grotere geheel. 

#alsdewerelduit #kwaliteitvanleven”

Bianca Weller
lid van APC-patiëntenadviesraad
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4.

Doelstelling 

2017-2019

Doel 2018 Realisatie  

doelen 2018

Acties Realisatie 2018

Het, zo mogelijk 
in samenwerk-
ing met andere 
organisaties, 
bijdragen aan 
het verbeteren 
van de kwaliteit 
van de zorg;

De zorglacunes 
van leden zijn 
bekend.

De wensen en 
problemen 
van leden zijn 
geïnventariseerd 
in de ledenen-
quête 2018. 
Daarnaast ble-
ken ook de Wmo 
en de zorg thuis 
qua kwantiteit 
en kwaliteit voor 
terugkerende 
problemen bij 
leden te zorgen. 
Dit krijgt aan-
dacht in Jaarplan 
2019.

Ledenenquête In voorjaar 
2018 heeft 
een ledenen-
quête plaats 
gevonden.

Initiëren van 
zorgprojecten

APC heeft o.a. 
de hulp aan 
kinderen van 
patiënten hoog 
op de agenda 
gekregen en 
in 2019 start 
hopelijk een pro-
ject ter verbete- 
ring van de zorg 
voor kinderen 
van patiënten. 
N.a.v. het inter-
nationaal MND/
ALS Congres in 
Glasgow begin
december stel-
len we begin 
2019 een aantal 
zorgprojecten 
voor aan onze 
partners.

Zorglacunes 
zijn gedekt door 
zorgprojecten

Zie hierboven.
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Bepalen via PAR 
onder welke 
voorwaarden 
en aan welke 
zorg-doelen do-
naties besteed 
worden.

Door de PAR zijn 
6 zorgaanvragen 
beoordeeld.

Participeren in 
zoveel mogelijke 
zorgprojecten

APC partici-
peerde in 9 
zorgprojecten

Bewaken van 
patiëntenbe-
lang, resultaten, 
inhoudelijk en 
financieel

Leden van 
PAR en 
bestuursleden 
participeerden 
in de volgende 
zorgprojecten: 
Project Kennis 
delen voor 
betere ALS Zorg 
(vervolg ALS 
kennisplatform), 
kwalitatief 
goede ALS 
behandelteams,
ALS Richlijnpro-
ject, Vituele
Huis, pilot 
thuiszorg, 
Stuurgroep ALS-
eHealth, Lande-
lijke uitrol ALS 
Thuismeten & 
Coachen, project 
hulpmiddelen 
vanuit VWS, 
BCI-programma 
van MindAffect.

“Het geeft veel voldoening om (voor een ander) 

iets te kunnen betekenen. Zo kun je iets positiefs 

halen uit een verder hele verdrietige situatie.”

Theresa Oost
lid van APC-patiëntenadviesraad 
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5.

Doelstelling 

2017-2019

Doel 2018 Realisatie  

doelen 2018

Acties Realisatie 2018

Het meebepalen 
waar en onder 
welke voor-
waarden opge-
haalde donaties 
heen gaan;

Optimaal proces 
Subsidieraad en 
PAR

Gerealiseerd Optimaliseren 
proces Subsidie-
raad en PAR 
m.b.t. subsidie-
proces

Het totale sub-
sidieproces is 
met intensieve 
medewerking 
van APC verder 
ontwikkeld en 
geoptimaliseerd 
en in november 
2018 door de 
community posi-
tief geëvalueerd. 

Gedifferentieerd 
subsidiebeleid 
t.b.v. veelbe-
lovende alter-
natieve behan-
delingen

Overeenstem-
ming bereikt 
over de uitgangs-
punten.

O.b.v. onder- 
zoeksagenda 
i.s.m. st ALS 
realisatie ge-
differentieerd 
of aangepast 
subsidiebeleid.

Overeenstem-
ming bereikt 
over de uitgangs-
punten, doch 
agenda is nog 
niet geheel af-
gerond. Zie ook 
onder punt 7. 

Meer mogelijk-
heden om voor 
alternatieve 
middelen of 
behandelingen 
te kiezen

Voorzet gegeven, 
plan in 2019

Erkenning van 
en mede-
werking bij het 
ALS Centrum 
van het “right 
to try” voor 
ALS-patiënten, 
duidelijkheid 
wat het ALS 
Centrum kan 
betekenen bij 
‘right to try 
behandelingen 
van patienten 
en helderheid 
betekenis 
subsidiemo-
gelijkheden 
van Stichting in 
deze.

Afgesproken 
dat in 2019 op 
initiatief van APC 
gesproken gaat 
worden over een 
orgaan, mogelijk 
van APC, dat in 
voorkomend 
geval de juiste 
expertise 
bijeen brengt 
om verstandig 
tot een advies 
te komen een 
behandeling wel 
of niet te gaan 
ondersteunen/
claimen vanuit 
APC. Ook wordt 
onderzocht of 
een netwerk 
van potentiele 
behandelaars 
gevonden kan 
worden. 
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Bepalen via PAR 
onder welke 
voorwaarden 
en aan welke 
zorg-doelen do-
naties besteed 
worden.

Door de PAR zijn 
6 zorgaanvragen 
beoordeeld.

Participeren in 
zoveel mogelijke 
zorgprojecten

APC partici-
peerde in 9 
zorgprojecten

Bewaken van 
patiëntenbe-
lang, resultaten, 
inhoudelijk en 
financieel

Leden van 
PAR en 
bestuursleden 
participeerden 
in de volgende 
zorgprojecten: 
Project Kennis
delen voor 
betere ALS 
Zorg (vervolg 
ALS kennisplat-
form), kwali-
tatief goede 
ALS behan-
delteams, ALS 
Richtlijnproject, 
Virtuele Huis, 
pilot thuiszorg, 
Stuurgroep ALS-
eHealth, Lan-
delijke uitrol ALS 
Thuismeten & 
Coachen, project 
hulpmiddelen 
vanuit VWS, 
BCI-programma 
van MindAffect.

“In het vijfjarig bestaan van de vereniging hebben we, ondanks ieders 

tomeloze inzet, met elkaar niet kunnen voorkomen dat er jaarlijks ca. 400 

lotgenoten zijn overleden en ca. 1100 patienten van licht naar zwaar invalide 

aan het geraken zijn. Om hierin verandering aan te brengen is het van belang 

dat alle kansen worden aangegrepen en is alle hulp welkom!”

Hans Visser
lid van APC-patiëntenadviesraad
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Doelstelling 

2017-2019

Doel 2018 Realisatie  

doelen 2018

Acties Realisatie 2018

Het, in samen-
werking met 
andere organi-
saties, versnel-
len van trials 
en vervroegen 
van de toegang 
tot experimen-
tele medicijnen 
en behande-
lingen voor 
ALS-patiënten;

Meer trials met 
meer aanmel-
dingen

Deel gestart 
in 2018, Deel 
voorbereid, start 
in 2019

Stimuleren van 
trials

TRICALS subsi-
dieverzoek in 
2018 behandeld. 
Gaat over een 
start met 3 trials 
in 2019.
Meegewerkt 
aan de website 
voor patiënten 
mbt het nut van 
TRICALS.

Stimuleren dat 
meer patiënten 
zich inschrijven 
bij TRICALS

Tijdens de jaar- 
lijkse meeting 
van de Alliance 
ALS/MND in  
Glasgow een 
lans gebroken 
voor de kracht 
van de Driehoek 
in Nederland 
en de noodzaak 
van het inter-
nationaliseren 
van de Driehoek 
voor o.a.  
TRICALS;  ‘Power 
to the Patients’.

Na heidag is er 
1 gemeenschap-
pelijke onder-
zoeksagenda 
of helder wat 
gemeenschap-
pelijke onder-
werpen zijn

Gerealiseerd Na heidag uit-
werken met st 
ALS mbt subsi-
diebeleid.

De onderzoeks- 
agenda bespro-
ken op de Com-
munity heidag. 
Goede aanzet 
als leidraad 
en kompas. 
Afgesproken 
dat de Stichting 
penvoerder is en 
document actu-
aliseert, hetgeen 
door capaciteits-
problemen nog 
niet is geëffec-
tueerd.

6.
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Diverse wegen 
om right to try 
te bereiken zijn 
bewandeld.

Ideeën gedeeld 
met partners uit 
community. Plan 
in 2019

Contacten met 
de diverse 
koepelorganisa-
ties, relevante 
platforms en 
politieke con-
tactpersonen 
zijn warm opdat 
igv actie nodig 
is, die contacten 
benut kun-
nen worden. 
Gesproken op 
bijeenkomsten 
binnen DBC , 
ALS Centrum, 
Stichting ALS 
en VSOP over 
de noodzaak 
hiertoe. Vanuit 
wetenschap-
pelijk onder-
zoeksoogpunt  
bestaat er 
terughoudend-
heid.

Gesproken op 
bijeenkomsten 
binnen DBC , 
ALS Centrum, 
Stichting ALS 
en VSOP over 
de noodzaak 
hiertoe. Vanuit 
wetenschap-
pelijk onder-
zoeksoogpunt  
bestaat er terug-
houdendheid.

Notitie innovatie 
geneesmiddelen 
is uitgewerkt 
in actieplan en 
minimaal 1 be-
handeling/mid-
del is uitgevoerd 
of gerealiseerd.

Gerealiseerd 
notitie innovatie 
geneesmiddelen
Geen behan-
deling/middel 
gerealiseerd

Het vinden van 
artsen die willen 
voorschrijven.

Contact is 
gelegd met dr. 
Kingma. Zie ook 
de opmer-
king m.b.t. een 
netwerk van 
behandelaars, 
onder punt 5.

I.s.m. MyTomor-
rows en Cinder-
ella is minimaal 
Radicava toe-
gankelijk voor 
Nederlandse 
patiënten.

Overleg met 
MyTomorrows 
niet succesvol. 
Wegens tijdge-
brek niet verder 
opgepakt. Wordt 
vervolgd in 
2019.
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8.

Doelstelling 

2017-2019

Doel 2018 Realisatie  

doelen 2018

Acties Realisatie 2018

PAR-leden wer-
ven, binden en 
professiona-
liseren

PAR bevat mini-
maal 18 leden
Van wie mini-
maal 14 actief 
met beoordelen, 
in ALS-projecten, 
(online) aan-
wezig op verga-
deringen

Deels gereali-
seerd

Systematische 
terugkoppeling 
ALS-projecten

ALS-projecten is 
onderdeel van 
de PAR-agenda. 
Moet ook op 
website komen.
Begin 2019 
wordt de eerste 
terugkoppeling 
gegeven van 
het ALS Cen-
trum over de 
projecten 2018 
op website van 
Stichting ALS 
Nederland. Mo-
gelijk daarmee 
linken. 

Bio’s van PAR op 
website

Deel bio’s van 
PAR op website, 
nog steeds niet 
van allen, in 
2019 verder.

Paper verwacht-
ingen van PAR

Verwachtingen 
van PAR staan 
op papier en zijn 
besproken in 
PAR

PAR-leden wer-
ven

3 nieuwe PAR-
leden geworven, 
blijft aandachts- 
punt.

7.

Doelstelling 

2017-2019

Doel 2018 Realisatie  

doelen 2018

Acties Realisatie 2018

Het op stellen 
van een onder-
zoeksagenda

Goed functio-
nerende onder-
zoeksagenda

Bewaken van 
nakomen en 
updaten van de 
gemeenschap-
pelijke onder-
zoeksagenda

In 2018 vanwe-
ge capaciteits-
gebrek bij sticht-
ing geen vervolg 
gehad. In 2019 
wordt een up-
date gedaan.
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Evalu-
atiegesprekken 
met PAR-leden

Afgesproken in 
2019 collectief 
te spreken met 
PAR leden. Indi-
viduele gesprek-
ken volgen daar 
eventueel op 
naar bevind 
van zaken, of 
op individueel 
verzoek. 

Van wie mini-
maal 2 een  
medische ach-
tergrond heb-
ben

Bleef 1 Actief zoeken Niet gelukt. Blijft 
aandachtspunt

PAR-leden zijn 
voldoende pro-
fessioneel

Basisscholing 
EURORDIS in 
profiel en voor-
waarden opge-
nomen

PAR-leden infor-
matievoorzie- 
ning standaar- 
diseren

Gedaan

Introductie- en 
scholingspro-
gramma bv 
PGO-Support

Stond gepland 
10 januari, 
wegens om-
standigheden 
verplaats naar 
een later tijdstip 
voorjaar 2019.

“Handen ineen slaan om luidere stem van de 

patiënten te laten horen.”

Angelique van der Lit
lid van APC-patiëntenadviesraad
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5Doelgroep
-
De doelen hebben verschillende waarden voor patiënten en leden. 

De één wil alle mogelijke nog niet bewezen mogelijkheden proberen. 

Aan het andere uiterste staan zij die alle tijd en aandacht nodig heb-

ben voor de dagelijkse zorg. Het is goed te beseffen in welk perspec-

tief de doelen staan.

Right to try doeners

Right to try volgers/geïnteresseerden

TRICALS aangemelden/trialdeelnemers

Potentiele TRICALS patiënten

Patiënten die ‘overleven’; 
in beslag genomen door zorg van alle dag.

De uitdaging van het bestuur is enerzijds om de wensen van al deze 

patiënten/leden te realiseren (bijv. right to try, een geneesmiddel, 

de zorg optimaliseren) en anderzijds om te stimuleren dat meer 

patiënten aan trials deelnemen. Op internationaal niveau heeft APC 

dat laatste ook al gedaan in december op de wereldbijeenkomst van 

de verenigde ALS/MND organisaties, de International Alliance of ALS/

MND Associations.
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“Deelname aan de PAR is zeer boeiend, heel leerzaam en een goede manier om 

mijn ervaring, ondanks steeds toenemende fysieke beperkingen, toch waardevol in 

te kunnen zetten. De PAR is onmisbaar voor APC. Ook met de ondersteuning van het 

bestuur op financieel gebied, hoop ik die waarde nog lang te kunnen toevoegen.”

Klaas Kieft
lid van APC-patiëntenadviesraad

“Alleen door samenwerking in de driehoek komen oplossingen voor ALS dichterbij.”

Robert Paul Wielinga
lid van APC-patiëntenadviesraad
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6Financieel 
verslag 2018
-
6.1 Resultaat 

Het batig saldo 2018 na belastingen bedraagt € 1.281 en is bestemd 

om te worden toegevoegd aan de algemene reserve.

6.2 Financiële prognose 2019 

De vereniging heeft geen winstoogmerk en opbrengsten komen ten 

gunste aan haar doelstellingen. 

Er is geld nodig om invulling te kunnen geven aan de activiteiten die 

bijdragen aan de doelstellingen van de vereniging. Niet alle activite-

iten kunnen ‘om niet’ plaatsvinden. Dat is ook niet wenselijk om een 

voldoende kwaliteitsniveau te kunnen waarborgen.  

 

Manieren om inkomsten te genereren zijn in hoofdlijnen: 

1. subsidie vanuit Stichting ALS (vaste jaarlijkse bijdragen) en andere 

partijen 

2. particuliere initiatieven

3. donaties

Met de Stichting ALS Nederland is in november een meer-jaren-over-

eenkomst gesloten die voorziet in groei en verdergaande profession-

alisering van APC, waarbij het primaat voor de gezamenlijke fond-

swerving bij de SAN is gelegd.
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De vereniging heft geen contributie voor het lidmaatschap. Wel is 

er gelegenheid om een “golden coin” donatie te geven. Zo blijft een 

lidmaatschap financieel laagdrempelig maar is er wel de mogelijkheid 
te doneren.

APC heeft daarnaast kunnen rekenen op steun van een flink aantal 
bedrijven en initiatieven, waardoor tegen gereduceerd tarief zaken 

verwezenlijkt konden worden.

De leden van het bestuur hebben voor de door hen in die hoedanig-

heid verrichte werkzaamheden geen financiële beloning ontvangen.

6.3 Administratie

De financiële administratie is gevoerd door de penningmeester van 
de vereniging, in het vierde kwartaal ondersteund door de penning-

meester ad-interim. De jaarcijfers worden ter goedkeuring voorge-

legd aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). 

6.4 Samenstellingsverklaring

Hoewel voor de stichting APC daartoe geen verplichting bestaat, 

hecht het bestuur grote waarde aan een externe mede-beoordeling 

van de jaarcijfers. Daartoe heeft zij NielenVanDeLaar accountants 

uit Werkhoven gevraagd een samenstellingsverklaring op te stellen, 

welke onderstaand wordt aangeboden.
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7Samenstelings- 
verklaring 
accountant
-
Aan: Vereniging ALS Patients Connected  

De jaarrekening van Vereniging ALS Patients Connected te Rotterdam 

is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. 

De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de 

staat van baten en lasten over 2018 met de daarbij horende toe- 

lichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de ge-

hanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens 

Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende 

Standaard 4410, ‘Samenstellingsopdrachten’. Op grond van deze 

standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het 

opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming 

met RJk C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven. Wij hebben 

daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve 

verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat 

de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. 

Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de 

daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de 

veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. 
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Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de 

jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening 

overeenkwam met onze kennis van Vereniging ALS Patients 

Connected. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaam-

heden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of 

een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de 

jaarrekening. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de 

voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de 

Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). 

U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan 

uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvul-

dig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk 

omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstel-

lingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar 

www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Werkhoven, 11 april 2019

NielenVanDeLaar accountants B.V. 

C.J.G. Nielen RA
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8Jaarrekening 
2018
-
Balans per 31 december 2018 (voor resultaatbestemming) 

  31-12-2018  31-12-2017

  € € 

ACTIVA

Vlottende activa   

 

Vorderingen 138 500 

    

Liquide middelen 38.033 32.563 

    

     

  38.171 33.063 
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  31-12-2018  31-12-2017

  € € 

PASSIVA

Reserves en fondsen   

 

Overige reserves 32.738 31.457 

Kortlopende schulden

    

  5.433 1.606  

 

     

  38.171 33.063 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017  

   Begroot

  2018  2018  2017 

  € € €

BATEN    

Eigen fondsenwerving 40.000  40.000  40.000 

Sponsering, giften en 

acties derden 1.050  1.000   10.925 

Overige bijdragen 50  -  500 

Som der baten 41.100 41.000 51.425

Lasten    

Doelstellingen en werving fondsen   

Verenigingsondersteuning  19.211  13.000  12.994

Drukwerk 466  3.250  527 

Ledenwerving 4.252  2.000  -

Reis- en verblijfs- en congreskosten 5.959  9.000  6.651 

Vertaalbureau - - 245 

Contributies  272  1.000  186 

Public relations en communicatie 5.713  4.000  2.671 

  

  35.873 32.250 23.274

Beheer en administratie   

Juridische en advieskosten 1.294  2.500  505 

Reiskosten - 500  -

Onkostenvergoeding 2.535  500  - 

Overig - - 426 

  

  3.829 3.500 931

Som der lasten 39.702 35.750 24.205 

Saldo baten en lasten 1.398 5.250 27.220

Financiële lasten 117  250  134 

  

Exploitatieresultaat 1.281 5.000 27.086

Resultaatbestemming    

Toevoeging aan de overige  

reserves 1.281 5.000 27.086

  1.281 5.000 27.086
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

  31-12-2018  31-12-2017 

  € €

Exploitatieresultaat 1.281 27.086

Veranderingen in werkkapitaal    

Kortlopende vorderingen 362  (500) 

Kortlopende schulden 3.827  1.199 

Mutatie liquide middelen 5.470  27.785 

Liquide middelen   

 

Stand per 1 januari 32.563  4.778

Stand per 31 december  38.033  32.563 

     

 

Mutatie liquide middelen 5.470  27.785 
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Algemeen

Activiteiten

ALS Patients Connected (‘APC’) is een vereniging voor en door patiën-

ten met de diagnose amyotrofische laterale sclerose (ALS) en de 
verwante ziektes progressieve spinale musculaire atrofie (PSMA) en 
primaire laterale sclerose (PLS).

Statutaire doelstelling

De vereniging heeft als doel de stem van alle ALS-patiënten maximaal 

te vertegenwoordigen binnen kansrijke initiatieven gericht op het 

oplossen van de ziekte en ondersteuning voor de patiënt.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het 

houden van een of meer aandelen casu quo lidmaatschapsrechten in 

deze kansrijke initiatieven, alsmede het (doen) sponsoren van bedoel-

de initiatieven, zodanig dat dit bijdraagt aan het in lijn brengen van de 

belangen en wensen van de patiënt en de instanties die in zijn of haar 

belang werken en vervolgens het steunen van de meest kansrijke 

onderzoeken en de beste vormen van ‘care’, en voorts door al het-

geen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. Met 

haar doelstelling beoogt de vereniging het algemeen belang te  

dienen. De vereniging heeft geen winstoogmerk.

Vestigingsgegevens.

De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister van de  

Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 61729442.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening 2018 is opgesteld conform de Richtlijn C1 Kleine 

Organisaties-zonder-winststreven, van de Raad voor de Jaarverslag-

geving.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteits-

veronderstelling.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De 

waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is 

vermeld, tegen nominale waarde.
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Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is 

dat de toekomstige economische voordelen naar de vereniging zullen 

toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de 

omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijn-

lijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom 

van middelen die economische voordelen in zich bergen en de om-

vang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op 

betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Verplichtingen die hier 

niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden 

verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gereali-

seerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar 

zijn.

 

Gebruik van schattingen

Het opstellen van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen 

vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed 

zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 

van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerke- 

lijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. 

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden 

periodiek beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opge-

nomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toe-

komstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het 

bestuur het meest kritisch voor het weergeven van de financiële posi-
tie en vereisen schattingen en veronderstellingen:

• Overlopende activa

• Overlopende passiva 
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Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de 

reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste 

verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  Voor-

zieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 

boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en worden gewaar-

deerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan 

deze Liquide middelen ter vrije beschikking aan de vereniging.

Reserves en fondsen

Een bestemmingsreserve is een deel van de reserves van de vereni-

ging waaraan een beperkte bestedingsmogelijkheid wordt gegeven. 

Een bestemmingsreserve wordt opgenomen naar aanleiding van een 

bestuursbesluit en wordt gevormd uit een, in een jaar, behaald 

exploitatieresultaat. De onttrekking aan de bestemmingsreserve  

vindt plaats op het moment dat de besteding wordt gedaan.

Kortlopende schulden

Onder de kortlopende schulden worden schulden opgenomen met 

een resterende looptijd van maximaal een jaar. Kortlopende schulden 

worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na de eerste verwerking gewaardeerd 

tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag reke-

ning houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactie- 

kosten. Dit is veelal gelijk aan de nominale waarde.

Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Algemeen

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de  

baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen 

kosten. Alle kosten worden bepaald met inachtneming van de  

hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
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Baten

De baten zijn bepaald op basis van de (te) ontvangen bedragen en 

worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben, en 

voor zover het bedrag ervan op betrouwbare wijze kan worden  

bepaald en de inning van de te ontvangen bedragen waarschijnlijk is.

 

Lasten

Lasten die hun oorsprong vinden in het verslagjaar worden in aan-

merking genomen zodra deze voorzienbaar zijn en de omvang van 

de lasten voldoende betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten 

die samenhangen met de activiteiten van de vereniging worden 

toegerekend aan de periode waarin de baten worden verwerkt die 

samenhangen met deze activiteiten.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode 
betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en 

ontvangen leningen, en andere vorderingen/schulden. Rente- 

opbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt rekening houdend met 

de effectieve rentevoet van de betreffende actiefpost.

Kasstroomoverzicht

In het kasstroomoverzicht wordt alleen rekening gehouden met geld-

stromen die feitelijk in het boekjaar hebben plaatsgevonden. Het is 

het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven gedurende het afge-

lopen boekjaar.

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie 

per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken 

van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke 

situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. 

Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeels- 

vorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en 

de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.
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Toelichting op de balans

1. Vorderingen 

Overlopende activa

Het onder overlopende activa opgenomen bedrag per eind 2018 van 

EUR 138 betreft vooruitbetaalde contributie VSOP voor het jaar 2019. 

Ultimo 2017 was onder deze rubriek een bijdrage van EUR 500 te 

ontvangen van UMC Utrecht verwerkt. 

Vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

2. Liquide middelen

Het saldo liquide middelen staat ter vrije beschikking van de 

vereniging.

3. Overige reserves en fondsen

Overige reserves

Op grond van het missie- en visiedocument van de vereniging heeft 

geen enkele rechtspersoon doorslaggevende zeggenschap binnen de 

vereniging. Aldus kan geen enkele (rechtspersoon) beschikken over 

het vermogen van de vereniging als ware het eigen vermogen.

Het bestuur stelt voor het batig saldo over 2018 van EUR 1.281 toe te 

voegen aan de overige reserves. Vooruitlopend op de vaststelling van 

de jaarrekening door de Algemene Ledenvergadering is dit voorstel 

reeds in deze jaarrekening verwerkt.

4. Kortlopende schulden 

  31 december 2018 31 december 2017

  EUR EUR

   

Crediteuren 1.644 -

Overige schulden en  

overlopende activa  3.789 1.606

  5.433 1.606
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Overige schulden en overlopende passiva

  31 december 2018 31 december 2017

  EUR EUR

Te betalen kosten 

medewerkers 3.726 826

Nog te betalen declaraties 

inzake reiskosten congressen, 

events 33 703

Overige te betalen kosten 30 77

  3.789 1.606

  

 

Te betalen kosten medewerker zijn gerelateerde aan kosten voor 

ondersteuning van de vereniging.

Overige te betalen kosten betreffen bankkosten (2017: EUR 27). 
Ultimo 2017 was daarnaast een te betalen deelnemersbijdrage aan 

Dutch Brain Counsil van EUR 50 onder deze rubriek verwerkt.

Alle schulden hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar.

5 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Op 13 November 2018 hebben Stichting ALS Nederland (SAN) en 

APC een overeenkomst tot samenwerking gesloten voor onbepaalde 

tijd. SAN is bereid met ingang van 2019, onder voorwaarden, APC 

een begrotingsgarantie te geven ten einde de continuïteit van APC 

te waarborgen. Als voorwaarden gelden onder anderen dat APC de 

verkregen middelen uitsluitend zal aanwenden voor het bevorderen 

van haar doelstellingen zoals vastgelegd in haar statuten, en dat APC 

voldoet aan voorwaarden die door toezichthouders aan een stichting 

(met bijvoorbeeld een ANBI status) worden gesteld. 

De vereniging heeft geen andere langlopende contractuele 

afspraken.
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 Toelichting op de staat van baten en lasten

6. Baten 

Eigen fondsen werving

Stichting ALS Nederland heeft aan de vereniging voor EUR 40.000 aan 

subsidie verleend in 2018 (begroting: EUR 40.000, 2017: EUR 40.000).

Spondering, giften en acties derden

Spondering, giften en acties derden ter hoogte van EUR 1.050 houden 

voornamelijk verband met een ontvangen bedrijfsdonatie van 

EUR 1.000. Deze zijn in overeenstemming met de begroting.

7 Doelstellingen en werving fondsen

Verenigingsondersteuning

De vereniging maakt gebruik van een verenigingsondersteuner die op 

diverse gebieden ondersteuning verleent aan het bestuur. 

In 2018 is hiervoor een vergoeding betaald van EUR 17.872 

(begroting: EUR 13.000, 2017: EUR 12.994) 

In het kader van de verdere professionalisering van de vereniging is 

in het vierde kwartaal van 2018 een wetenschappelijk mede-

werker (zzp) aangetrokken waaraan vergoedingen zijn betaald van 

EUR 1.185. Deze uitgaven waren niet in de begroting 2018 voorzien. 

Deze medewerker zal onder meer voorstellen voor onderzoek 

mede-beoordelen, voorstellen uitwerken en de (inter)nationale 

media/nieuwsbrieven scannen op relevante informatie voor APC.

Ledenwerving

De lasten in het kader van ledenwerving bedragen in 2018: EUR 4.252 

(begroting: EUR 2.000, 2017: EUR -). In de realisatie zijn de lasten 

verwerkt voor het ontwerp van flyers over APC en een animatiefilm 
over APC met zowel Nederlandse als Engelse tekst en stem.

Reis- en verblijfs- en congreskosten 

Lagere lasten dan begroot zijn het gevolg van minder deelnames aan 

congressen, zoals onder andere het niet bezoeken van ENCALS in 

Oxford en lagere kosten dan begroot voor het bezoek aan het 

MND-congres in Glasgow.
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Drukwerk

De kosten voor drukwerk zijn lager dan begroot, onder andere 

doordat meer digitaal is gedaan.

Public relations en communicatie 

De kosten voor Public Relations en Communicatie zijn hoger dan 

begroot, door niet begrote uitgaven voor het opstellen van de samen-

werkingsovereenkomst tussen APC en de Stichting ALS Nederland.

 
8 Beheer en administratie 

Juridische- en advieskosten

Deze categorie betreft notaris- en accountantskosten van EUR 1.294 

(begroting: EUR 2.500, 2017: EUR 505).

Onkostenvergoeding

De rubriek onkostenvergoeding bevat reiskosten voor het bijwonen 

van vergaderingen en besprekingen. Reiskosten voor deelname aan 

(buitenlandse) congressen zijn in een afzonderlijke rubriek 

verantwoord.

9 Financiële lasten

Financiële lasten betreffen bankkosten van EUR 117 
(begroting: EUR 250, 2017: EUR 134).

10 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die 

een significante invloed zouden hebben gehad op de hoogte van de 
reserves en fondsen en het exploitatieresultaat zoals gepresenteerd 

in deze jaarrekening.

Rotterdam, 11 april 2019

V. Cornelissen   R. Kolijn

Voorzitter    Penningmeester

      K. Kieft

      Penningmeester ad-interim  
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Sevillaweg 142, 3047 AL Rotterdam 

alspatientsconnected.com / info@alspatientsconnected.com

Draag bij aan een oplossing voor ALS!

 facebook.com/alspatientsconnected   twitter.com/ALS_patients   linkedin.com/company/als-patients-connected/

ALS Patients Connected is de patiëntenvereniging van en voor ALS-, PSMA- en PLS-patiënten (of gemachtigden) in Nederland en  
daarbuiten met als doel de stem van alle ALS-patiënten maximaal te vertegenwoordigen binnen kansrijke initiatieven gericht op het oplossen van de ziekte en ondersteuning voor 

de patiënt en naasten.

Jaarverslag 2018         42www.alspatientsconnected.com


