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1Inleiding

-
APC heeft in 2019 veel van haar voorgenomen acties uitgevoerd. In dit verslag leest u 

over wat er bij ons als patiëntenvereniging gebeurd en gedaan is. Ofschoon we veel 

van de geplande acties uit ons beleidsplan hebben kunnen uitvoeren of opstarten, 

hebben we ons ultieme doel, een behandeling voor ALS, PSMA en PLS, nog niet kunnen 

bereiken. 

In de ALS Community is er in 2019 ook veel gebeurd, helaas met wisselende resultaten. 

Positief was de melding op de Patiënten- en Naastendag over een eerste doorbraak 

met een gentherapie die voor een heel kleine groep patiënten met een bepaalde 

genafwijking (in Nederland ca. 1%) mogelijk een remmend effect oplevert. Negatief was 
het uitstel, buiten de macht van het ALS Centrum, van drie trials die gepland waren om 

te starten in 2019. Trials die nu gepland staan te starten in 2020. Op caregebied (zorg) is 

de uitrol van E-health van start gegaan. Hiermee kunnen patiënten thuis op meerdere 

fronten zichzelf meten en kijkt iemand van het ALS-behandelteam mee en coacht zo 

nodig. Stuk voor stuk ontwikkelingen waarbij APC zal blijven doen wat mogelijk is ter 

versnelling.

We doen ons werk met vrijwilligers in bestuur en patiëntenaviesraad (PAR), waarvoor ik 

bij dezen allen hartelijk dankzeg. Een extra training voor de PAR, een uitbreiding van ons 

bestuur en een nieuwe verenigingsondersteuner hebben ons team versterkt.

 

Een sterk team waarmee we samen 

met het ALS Centrum en Stichting ALS 

Nederland (verder SAN) een ijzersterke 

driehoek vormen.

Een sterk team is nodig! Het jaarlijks 

overlijden en lijden van zovele patiënten 

blijft ons wijzen op het nut van het vele 

werk wat we doen. Hen indachtig gaan 

we door op weg naar een oplossing en 

naar verbeterde zorg.

Patiëntenbelangen

Community
Kracht door samenwerking

Onderzoek & Zorg
Naamsbekendheid

& Fondsenwerving

Missie
Behandeling voor:

PSMA + PLS
+ ALSD
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2Doel

-
Het doel van de vereniging is:

A. oorzaak en oplossing voor ALS zo snel mogelijk;

B. behandeling zo effectief mogelijk;
C. zorg voor patiënten èn hun naasten zo goed mogelijk.

Daarbij is het streven dat mensen met ALS, PLS en PSMA in 

Nederland en daarbuiten maximale invloed kunnen uitoefenen op 

de kwaliteit van zorg, de kwaliteit, financiering en de 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 ziekten ALS, PLS en PSMA te 

stoppen, te genezen dan wel de progressie van symptomen te 

vertragen, te voorkomen en de kwaliteit van leven van patiënten 

te optimaliseren. Ook naasten van patiënten willen we een stem 

geven, bijvoorbeeld om de zorg en ondersteuning van de directe 

familieleden te verbeteren. 

Vanuit het driehoekig samenwerkingsverband ‘(ALS Community’) 

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

Nederland (fondsenwerving, subsidieverstrekking, lotgenotencontact 

en naamsbekendheid) en APC, en ook met andere partijen werkt 

APC aan deze doelstellingen. Iedere partij op eigen wijze met eigen 

verantwoordelijkheden, maar wel in samenwerking waar dat kan en 

nuttig is.
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3Bestuur

-

Het bestuur bestond begin 2019 uit 5 personen en eind 2019 uit 7 personen. 

Op de algemene ledenraad 1-5-2019 trad Matthijs Veenema op eigen verzoek 

uit het bestuur na vijf jaar voorzitterschap. Vincent Cornelissen nam reeds 

per 1-10-2018 het voorzitterschap over, terwijl Matthijs vanaf dat moment 

als vicevoorzitter optrad. In de ALV is Matthijs uitgebreid bedankt voor zijn 

inzet gedurende de eerste vijf jaren van APC. Als waardering hiervoor is 

hem het erelidmaatschap van APC verstrekt. Tevens ontvingen in die ALV de 

initiatiefnemers van patiëntenvereniging APC, Robbert-Jan Stuit en Bernard Muller, 

het erelidmaatschap. 

In november 2019 maakten Angelique van der Lit en Gerben Gravendeel de 

overstap van PAR-lid naar aspirant-bestuurslid.

Gerben van 
Gravendeel

Angélique 
van der Lit 
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Bestuur per 1 januari 2019: 
Voorzitter: Vincent Cornelissen (vanaf 1-10-2018 officieus, 1-5-2019 officieel)

Vicevoorzitter: Matthijs Veenema (vanaf 1-10-2018, ervoor voorzitter)  
Secretaris: Conny van der Meijden 
Penningmeester: Ruud Kolijn  
Bestuurslid:  Theo Meister 
Aspirant bestuurslid: Klaas Kieft

Bestuur per 31 december 2019: 
Voorzitter Vincent Cornelissen  
Vicevoorzitter Vacant 
Secretaris Conny van der Meijden 
Penningmeester Ruud Kolijn  
Bestuurslid Theo Meister 
Bestuurslid Klaas Kieft 
Aspirant bestuurslid Gerben van Gravendeel 
Aspirant bestuurslid Angélique van der Lit 

Het bestuur wordt ondersteund door een verenigingsondersteuner. De vorige 

verenigingsondersteuner is na zes maanden vervangen. De tweede helft van 2019 zijn 

vele zaken opgepakt en verbeterd door de nieuwe verenigingsondersteuner Juliette 

Arts. De verenigings-ondersteuner notuleerde ook de maandelijkse overleggen en 

halfjaarlijkse heidagen van het samenwerkingsverband de ALS Community oftewel 

‘driehoek’. 

Het bestuur zette diverse malen wetenschappelijk medewerker Eefke van Eerden in. 

Ook werd Christine Gispen gecontracteerd ten behoeve van de voorbereiding van een 

workshop begin 2020 met direct betrokken experts uit de zorg, onderzoek en overheid. 

De diverse portefeuilles en dossiers waren onder de bestuursleden verdeeld. Die 

verdeling betekent geen solistisch individuele verantwoordelijkheid. Per definitie niet, 
in principe zijn minimaal twee bestuursleden actief per onderwerp en wordt de rest 

van het bestuur nauw betrokken, zodat ieder bestuurslid een ander kon vervangen in 

voorkomende situaties.
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Naam Functie Portefeuille Dossier / taak

Vincent Cornelissen Bestuursvoorzitter Netwerk • Voorzitten bestuur

• ALS Community

• Subsidieraad

• Bestuur vertegenwoordigen

Vacature Vicevoorzitter .- • Voorzitter APC z.n. vervangen

• Subsidieraad

• Bestuur vertegenwoordigen

Conny van der

Meijden

Secretaris Leden • Kwaliteit van leven en zorg

• Patiëntenparticipatie

• ALS Community

• Subsidieproces

• Communicatie en PR

• Ledenwerving

Ruud Kolijn Penningmeester Cure • Donaties

• Financiering

• IGZ/CBG

• Ontwikkelingen, nationaal en 

internationaal

• Innovatie geneesmiddelen

• Versnellen van trials en ver 

vroegen van de toegang tot 

experimentele medicijnen

Theo Meister Algemeen

bestuurslid

Care • Onderzoeksagenda

• Contacten met de diverse

• koepelorganisaties

• Kwaliteit van zorg

Klaas Kieft Algemeen 

bestuurslid

Bestuur • Financieel-administratieve-

procedures

• Financiële rapportages en 

analyses
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4Patiëntenadviesraad

-
De patiëntenadviesraad (PAR) is, zoals in de inleiding genoemd, onmisbaar voor APC. 

APC prijst zich rijk met 13 actieve PAR-leden begin 2019. Helaas werd het werk Henk 

Vrielink en Walter Reukers te veel en stapten ze uit de PAR. Geheel onverwacht overleed 

Henk twee maanden later. Maurits van Selms kwam de PAR versterken. Na de overstap 

van Angelique van der Lit en Gerben Gravendeel van PAR naar bestuur eind 2019 sloot 

2019 af met 12 actieve PAR-leden. 

Het beoordelen van de subsidieaanvragen die worden ingediend bij SAN vraagt veel 

tijd van de PAR. In 2019 heeft de PAR 10 subsidieaanvragen bestudeerd, verhelderende 

vragen opgesteld en beoordeeld. Begin 2019 kregen de PAR- en bestuursleden 

twee scholingsdagdelen over het beoordelen van subsidieaanvragen opdat iedere 

beoordelaar vanuit hetzelfde perspectief beoordeelt. De tijd die gevraagd wordt van 

PAR-leden voor subsidieaanvraagbeoordelingen, overleg, representatie-activiteiten, 

werkgroepen en scholing is groot. Zeker in combinatie met lichamelijke achteruitgang. 

Dit vraagt blijvende aandacht in 2020.
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5Doelen 2019

-
APC werkt met jaarverslagen die overzichtelijk, snel en logisch te lezen zijn en 

die aansluiten op de jaarplannen waar de uit te voeren acties zijn opgenomen. 

Uitgebreidere informatie over wat we nastreven in voorliggende jaren staat wat dit 

jaarverslag betreft in het Beleidsplan 2019-2021 waar het Jaarplan 2019 onderdeel van 

uitmaakt. Naar aanleiding van ontwikkelingen in 2019 en evaluatie van Jaarplan 2019 

hebben we Beleidsplan 2020-2022 opgesteld. Dit Jaarverslag was dus een ijkpunt van 

ons beleid.

Per onderdeel staat de portefeuillehouder vermeld. Elke portefeuillehouder heeft een 

tweede bestuurslid als ‘copiloot’, echter het volledige bestuur is en blijft verantwoordelijk 

voor realisatie van de doelen.
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Speerpunten 

Leden

Portefeuillehouder:
Conny vd Meijden

Doelen 2019-2021 Acties 2019 Gerealiseerd 2019

1. Aantal Minimaal 751 a.  Meer contact met 
leden, hun ideeën en 
wensen. 

b. Voorbereiding Lustrum 

van de vereniging; gebruik-

en als communicatie- 

activiteit. 

c. Automatische gekoppel-

de aanmelding, binnen de 

daartoe bestaande wette- 

lijke kaders en regelgeving, 

van nieuwe patiënten bij 

APC, TRICALS en Stichting 

ALS.

Eind 2019 telde het 

ledenaantal 323 personen 

waarvan 238 patiënten 

t.o.v. 214 eind 2018. Dit 

gegeven vraagt om andere 

acties in 2020. Ook lijkt 

de nieuwe patiëntenmap 

(waarin o.a. info van APC) 

weinig gebruikt te worden; 

een actie voor 2020.

a. De ledenraadpleging 

2019 leverde veel infor-

matie op van 36% van 

onze leden, waarbij de 

kanttekening dat per gezin 

met ALS/PSMA/PLS slechts 

eenmaal de enquête kon 

worden ingevuld.. 

b. Vanwege de vele bijeen-

komsten in het najaar 2019 

is het lustrum-

symposium verplaatst naar 

voorjaar 2020.

c. Ondanks herhaaldelijk 

agenderen is dit niet gere-

aliseerd. APC attendeert als 

enige de aanmelder op de 

anderen op de aanmeldpa-

gina.

2.Communicatie 5 nieuwsbrieven, 

binnen 3 dgn 

respons bij vragen 

per email, enquête, 

wekelijks bericht op 

Fb en Instagram

a. Zoveel mogelijk patiënt-
en actief betrekken

b. Benoemen op website 
welke social media er zijn

c. Instagram starten

d. Twitteraar t.b.v. APC 
vinden

e. Nieuwe website

f. Website aanvullen

Alle 6 acties zijn 

gerealiseerd. Zeer trots 

zijn we op onze nieuwe 

website vol met nuttige 

informatie. De reacties 

erop waren zeer positief.
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3.Enquetes Jaarlijkse enquête 

en actieplan

• Raadleging met

• Wat verwachten leden 

van een patiënten- 

vereniging? 

• Collectieve wensen en 

problemen in beeld

• Hulpmiddelen Wmo/

Zvw/ALSopdeweg

• ideeën en wensen

• zorgcapaciteit en 
kwaliteit

• Zorglacunes van leden 
zijn bekend

• Inventariseer landelijk 

hoe het gaat met het 

vinden van de juiste 

thuiszorg.

• Inventariseer landelijk 

hoe het gaat met de 

begeleiding van de 

patiënten door de 

revalidatie centra

• Inventariseren welke 

hulpmiddelen niet 

worden verstrekt/

vergoed

De ledenraadpleging 2019 

leverde veel informatie op, 

voor APC maar zeker ook 

voor diverse projecten. 

Voor ALS op de weg 

gaf de uitkomst van 

de ledenraadpleging 

aanleiding om bijv. 

Rollzmotion rollators aan te 

schaffen.

 Ook voor het Mauritshuys/

Saskia Teunissen, project 

Handson over thuiszorg en 

het hulpmiddelenproject 

van PWC leverde de 

raadpleging informatie op.

4.PAR Tevredenheid PAR 

is minimaal een 7,5;

professionele PAR;

continuïteit ge-

borgd; minimaal 16 

actieve leden

a. Scholing PAR: gebruik 

maken van (veelal gratis) 

opleiding en onderste-

uning PGO Support en 

EURORDIS

b. Terugkoppeling van 

projecten elk kwartaal

c. Survey onder PAR over 
wensen, verwachtingen, 
ideeën 

d. Betrokkenheid 

vegroten

a. Gerealiseerd
b. Gerealiseerd
c. Opgeschoven naar 
2020
d. niet gemeten
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Speerpunten 

Netwerk

Portefeuillehouder:
Vincent Cornelissen

Doelen 2019-2021 Acties 2019 Gerealiseerd

1.Driehoek APC, 

het ALS Centrum 

en Stichting ALS 

Nederland

Samenwerking 

effectief houden
Regulier overleg over 

gemaakte afspraken 

lopende zaken en nieuwe 

ontwikkelingen

Constructief en regelmatig 

overleg, zowel structureel 

als incidenteel. Input 

geleverd voor

de twee gezamenlijke 

heidagen en voor 

strategisch plan SAN.

2.Stichting ALS/

RvT

Jaarlijks overleg en 

dmv de weder- 

zijdse afspraken tot 

effectieve samen-

werkingsresultaten 

komen.

Afspraken RvT en de com-
munity bewaken, nieuwe 
strategieën bepleiten

Afspraken gemaakt in 

2018 zijn in praktijk ge-

bracht, goed overleg heeft 

wederom plaats gevonden, 

betere inbedding en borg-

ing van afspraken verdient 

de aandacht in 2020

3.Nationaal/ 

internationaal

Onderhouden 

contacten in 

community 

driehoek, ACS, ICS 

en andere grote 

fondsenwervers, 

investment funds, 

in EU en wereldwijd

Nationaal: lustrumsym-

posium/5 jaar jubileum 

symposium organiser-

en voor breed publiek/

netwerk in voorjaar 2020

ICS investment fonds

Internationaal: 

EMA internationalisering

Het verenigingslustrum 

staat in de steigers en krijgt 

in mei 2020 de nodige aan-

dacht. Met vertegenwoor-

digers van het Investment 

Fund, met ACS en met ICS 

zijn goede gesprekken 

gevoerd. Onze internation-

ale vertegenwoordiging, ge-

praktiseerd door deelname 

aan TRICALS, lidmaatschap 

van de internationale 

Alliance en bezoek aan 

MND congres Perth krijgt 

in 2020 een uitbreiding: 

wij trachten lid te worden 

van de internationale MND 

patiënten- en naastenad-

viesraad. In Perth tijdens Al-

liance meeting presentatie 

gehouden over een drietal 

zorginnovaties.

4.Politiek lobby/

subsidiemoge-

lijkheden verken-

nen en oprekken

Het onderzoeks-

budget verdub-

belen; 1 euro van 

de overheid voor 

iedere gesponsor-

de euro!

a. consultant t.b.v.  

strategiebepaling lobby

b. lobbyen

c. topsectorenbeleid Life 

sciences en Health, Den 

Haag

SAN heeft op aandringen 
van APCextra subsidie-
routes verkend, waarvan 
er reeds een succesvol is 
gebleken (HealtHolland) en 
een tweede in 2020 verder 
uitgewerkt gaat worden.
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Speerpunten 

Cure

Portefeuillehouder:
Ruud Kolijn

Doelen 2019-2021 Acties 2019 Gerealiseerd

1.Onderzoek-

sagenda

Jaarlijks een actuele 

agenda

a. Monitoring onder-

zoeksprojecten na 

toewijzing subsidie

De rapportage over 

lopende projecten 

door SAN is verbeterd. 

Het opzetten van een 

eigen monitoring 

versus werken met het 

overzichtsprogramma van 

SAN, is afweging voor APC 

en een agendapunt voor 

overleg met SAN in 2020.

2.Right to try Structuur neerzet-

ten die kan hande-

len indien een 

kansrijk medicijn 

zich aandient.

b. Versnellen toegang tot 

nieuwemedicijnen/behan-

delingen (Anticiperen op 

nieuwoverheidsbeleid in 

de loop van 2019, inzake 

voorlopige toelating exper-

imentele medicijnen).

c. Erkenning van het “Right 

to try” voor ALS patiënten. 

Eenstructuur neerzetten 

die slagvaardig is en geen-

overbodige kosten met 

zich meebrengt. Welke rol 

APC in die structuur moet 

vervullen wordt daarbij 

onderzocht, gedacht 

wordt aan een actieve 

aanjagende en wellicht 

ook coördinerende rol.

Een APC position 

paper is opgesteld. Een 

workshop met direct 

betrokken experts uit 

onderzoek, zorg en 

overheid is voorbereid en 

wordt gehouden begin 

februari 2020. Doel is 

betere toegang tot off 
labeltoepassingen en 

potentieel werkzame, 

maar nog niet goed-

gekeurde medicijnen.

3.Projecten als 

MinE en TRICALS

Internationaal 80% 

deelname.

Internationalisering,

Duitsland en Japan blijven 

contacten i.v.m. Project 

MinE

Gedaan, tot nu toe zonder

succes
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Speerpunten 

Care

Portefeuillehouder:
Ruud Kolijn

Doelen 2019-2021 Acties 2019 Gerealiseerd

1.Onderzoeks- 

agenda

Jaarlijks actuele 

onderzoeksagenda.

a. Opstellen update 

onderzoeksagenda 

b. Monitoring na toewijz-

ing subsidietoewijzing

c. Zorgcapaciteit en 

kwaliteit in kaart brengen 

d.m.v. enquête

a. Begin 2019 gedaan. 

SAN (penvoerder) wacht 

op rapport Landscap 

-inventarisatie van de 

International Alliance of 

ALS/MND organisations.

b. Halfjaarlijkse evaluatie 

van projecten UMCU door 

voorzitter en secretaris 

van APC. Ingang in online 

programma van SAN is 

beloofd maar nog niet 

gerealiseerd.

c. Gerealiseerd.

2.Enquêter-

en behoeften 

algemeen en aan 

hulpmiddelen

Inzicht hebben in de 

behoeften, organi-

satie en knelpunten 

van hulpmiddelen.

a. Uitvoeren ledenraad-

pleging in februari/maart 

2019

b. Analyseren uitkomsten 

en formuleren acties.

c. Analyseren uitkomsten 

PWC onderzoek ten be-

hoeve van ministerie.

a. Gerealiseerd.

b. Gerealiseerd maar niet

optimaal. Begin 2020 

alsnog.

c. PWC-onderzoek kreeg

vervolg in 2020. Gerben

Gravendeel participeert

namens APC en APC bood

zich aan als trekker van

subproject.

3.Zorgprojecten Minimaal 4 zorg- 

aspecten zijn  

verbeterd

a. Zorgprojecten initiëren 

n.a.v. verslagen Glasgow.

b. Uitkomsten ledenen-

quête 2019  analyseren 

en acties definiëren.

a. O.a. input en contact 

geïntroduceerd voor 

projecten Caregivers en 

Parents&Kids support, 

info over keuzehulpen, 

meer mogelijkheden voor 

thuismeetapp. 

b. Gedaan maar niet

optimaal. Begin 2020

alsnog.
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4.Zorgtraject Het streven naar 

een zo goed moge- 

lijke samenwerking 

tussen de huisarts, 

de specialist 

en andere 

zorgverleners.

Het zorgtraject voor ALS 

met daarin de te volgen 

stappen voor een patiënt 

gedurende zijn behan-

deling beginnend bij de 

huisarts in kaart brengen 

met in 2019 speciale aan-

dacht voor de thuiszorg 

en de ALS-behandel-

teams.

De aparte onderdelen van

het zorgtraject staan met 

toelichting beschreven op 

de nieuwe website.

Daarnaast participeert 

APC in project Handson 

thuiszorg. Het zelf con-

tacten van de ALS-behan-

delteams wacht nog op 

een afstemmingsafspraak 

met SAN en ALS op de 

weg, die dat ook willen.

5 ALS-behandel-

teams

Bij elk ALS-behan-

delteams heeft 1 

PAR- of bestuurslid 

contact met een 

vaste contactper-

soon over APC en 

hun ALS-beleid.

a. Doel, werkwijze en 

gespreksonderwerpen 

zijn beschreven en af-

gestemd met PAR en 15 

ALS-behandelteams.

b. De 15 grootste ALS- 

behandelteams hebben 

een koppel van vaste 

contactpersonen van hen 

en APC.

c. Voortgang bewaken 

van de kwaliteitsverbe-

terprogramma van de 

ALS-behandelteams.

a. en b. Het zelf 

contacten van de 

ALS-behandelteams 

wacht nog op een 

afstemmingsafspraak 

met SAN en Stichting ALS 

op de weg, die dat ook 

willen. 

c. Spierziekten Nederland 

en het ALS Centrum 

zijn de trekkers van 

dit project. APC volgt 

hun rapportages. 

Daarnaast waren 

vragen over contact 

met ALS- behandelteam 

opgenomen in APC 

ledenraadpleging 2019 

en bij ALS Centrum 

neergelegd.
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Speerpunten  

Beheer

Portefeuillehouder:
Klaas Klieft

Doelen 

2019-2021

Acties 2019 Gerealiseerd

Financiën Gezonde, 

transparante en 

voorspelbare 

exploitatie

a) nieuwe accountant

b) uitgaven beter plannen 

en begroten

c) de besteding periodiek 

terugkoppelen aan 

Stichting ALS Nederland 

als subsidieverlener

d) tbv MND-congres 2019 

in Perth sponsoring van 

bedrijven zien te krijgen 

opdat twee personen 

kunnen gaan

a) Met de nieuwe 

accountant zijn goede 

ervaringen opgedaan. 

Voor 2019 wordt dezelfde 

accountant ingezet.

b) In de nieuwe financiële 
procedures is dit 

gewaarborgd.

c) SAN ontvangt 

nu standaard de 

kwartaalanalyses 

d) SN draagt €1.500,- bij 

voor de deelname van 

CvdM

Financiële en admin-

istratieve proce-

dures

Financiële en 

administratieve 

organisatie in 

procedures 

omschreven 

en goed over-

draagbaar.

Financiële en admin-

istratieve procedures 

opstellen, vernieuwen en 

goed vindbaar vastleg-

gen, inclusief de borging 

van goede overdracht 

naar nieuwe medewerk-

ers, bestuursleden en 

patiënten adviesraad

Gerealiseerd en 

vastgelegd in het 

nieuwe Huishoudelijk 

Reglement, en de 

financieel-administratieve 
procedure.

Continuïteit APC Beleid en 

procedures om 

continuïteit van 

het bestuur te 

waarborgen

a) profielen bestuurders 
opstellen

b) borgen continuïteit 

bestuur

a. Alleen profielen van 
voorzitter en vicevoorzitter 

gerealiseerd. 

b. Uitbreiding is 

gerealiseerd met twee 

aspirantbestuursleden. 

De vacature van 

vicevoorzitter is niet gelukt 

op te vullen.

Dataverkeer (Sticht-

ing ALS/anderen)

Gegevensbeheer 

en -uitwisseling in 

procedures om-

schreven en goed 

overdraagbaar.

Financiële en rapportage 

afspraken met de 

Stichting zijn vastgelegd

Gerealiseerd en 

in werking.
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6Projecten waarbij APC 
betrokken was in 2019

-
De rol van APC is het bewaken en inbrengen van het patientenperspectief in alle fasen 
van het project.

Project ALS Thuismeten en coachen

E-health app waarmee ALS-patiënten in Nederland thuis sneller en vaker hun 

functioneren kunnen monitoren om beter inzicht te krijgen in de ziekteprogressie 

waardoor informatie en behandeling op maat geleverd kan worden en patiënten 

& mantelzorgers minder belast worden en meer regie krijgen. Met de app 

communiceren ze met hun ALS-behandelteam. Ze hebben contact op die 

momenten wanneer dat nodig is: personalised care just in time.

Project Pilot Hands-on training thuiszorg

Optimale zorg bij ALS-patiënten thuis door het verbeteren van de samenwerking 

tussen thuiszorgteams en het regionale ALS-behandelteam en het trainen van 

thuiszorgteams in samenwerking met het regionale ALS-behandelteam.

Project Aanvragen en aanpassen van hulpmiddelen

Het project is van PWC in opdracht van het ministerie van VWS en het 

doel is om het aanvragen en aanpassen van hulpmiddelen makkelijker en 

overzichtelijker te maken voor cliënt en patiënt. Het project bevat interviews, 

klankbordgroepbijeenkomsten en werkgroepen.

Herziening Richtlijn ALS

Herziening van oude palliatieve ALS 

richtlijn door IKNL i.s.m. ALS Centrum.

Mondgezondheid bij ALS-patiënten

Onderzoek van ACTA onder patiënten 

en zorgverleners over de mondzorg bij 

mensen met ALS.
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Project Kennis delen voor betere ALS Zorg

Een project van het ALS Centrum als vervolg op het ALS kennisplatform om de 

kwaliteit van zorg voor alle mensen met ALS, PLS en PSMA te verbeteren door optimaal 

kennis te delen met alle mensen betrokken bij ALS, zoals zorgverleners, patiënten, 

familieleden en Wmo-ambtenaren.

ALS Richtlijnproject

Project van ALS Centrum om de 

multidisciplinaire ALS-richtlijnen 

fysiotherapie, ergotherapie en  

logopedie te updaten.

Project Exoskelet

Ontwikkelen van een exoskelet voor de 

armen door Yumen Bionic.

BCI-programma van MindAffect
MindAffect ontwikkelt een headset 
waarmee door brain computer interface 

o.a. kan worden gecommuniceerd. 

Potentiele toekomstige gebruikers 

testen de versies in ontwikkeling.

Kwaliteitstandaard Decubitus

Ontwikkelen van standaard voor 

professionals.

INTENSE

Het project INTENSE (Innovative NeuroTEchNology for SociEty) van het Netherlands 

Institute for Neuroscience, KNAW en i.s.m. Nick Ramsey, UMCU/BCI, ontwikkelt 

hersenimplantaten om het leven te verbeteren van mensen die blind, doof of verlamd 

zijn, of epilepsie hebben. Het onderzoek combineert de sterk toegenomen kennis over 

onze hersenen met nieuwe mogelijkheden binnen de neurotechnologie met als doel 

te komen tot nieuwe oplossingen en bedrijvigheid.
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7Financieel verslag 
2019

-
7.1 Resultaat

Het batig saldo 2019 na belastingen bedraagt €4.748 en is bestemd om te worden 

toegevoegd aan de algemene reserve. Daarmee groeit het reservevermogen van 

41% naar 48% van het beoogde niveau. 

7.2 Financiële prognose 2020

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 

activiteiten 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 Nederland (SAN) en andere partijen;

2. particuliere initiatieven;

3. donaties (APC heeft een ANBI-status).

Met SAN bestaat een meerjarenovereenkomst die voorziet in groei en 

verdergaande professionalisering van APC, waarbij het primaat voor de 

gezamenlijke fondswerving bij de SAN is gelegd.

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 hoedanigheid verrichte werkzaamheden 

geen financiële beloning ontvangen.
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7.3 Administratie

De financiële administratie is, onder verantwoordelijkheid van de penningmeester 
van de vereniging, uitgevoerd door een lid van het bestuur. De jaarcijfers worden ter 

goedkeuring voorgelegd aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV).

In 2019 is de opbouw en structuur van de administratie tegen het licht gehouden en 

geactualiseerd aan de hand van de meest actuele Governance codes. Dit heeft geleid tot 

een nieuwe versie van het Huishoudelijk Reglement, dat het bestuur zal voorleggen aan 

de ALV.Ook zijn belangrijke fraudepreventiemaatregelen doorgevoerd, naar het advies 

van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwilligersorganisaties. Daarnaast is de financieel-
administratieve werkwijze in een procedure beschreven zodat bij personele wisseling 

deze werkwijze is geborgd.

7.4 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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8Samenstelings- 
verklaring 
accountant

-
Aan: Vereniging ALS Patients Connected  

De jaarrekening van Vereniging ALS Patients Connected te Gemeente Willemstad 

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

jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten 

en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is 

onder andere een overzicht van de gehanteerde 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 werk-

zaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan 

ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid 

heeft voldaan. 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 beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen 

om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de 

getrouwheid van de jaarrekening. 
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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 

zorgvuldig, 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 samenstellingsopdracht en 

de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Werkhoven, 15 april 2020

NielenVanDeLaar accountants B.V.

C.J.G. Nielen RA
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9Jaarrekening 
2019
-
Balans per 31 december 2019 (voor resultaatbestemming) 

  31-12-2019  31-12-2018

  € € 

ACTIVA

Vlottende activa   

 

Vorderingen 2.331 138 

    

Liquide middelen 39.181 38.033 

    

     

  41.512 38.172 
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  31-12-2019  31-12-2018

  € € 

PASSIVA

Reserves en fondsen   

 

Overige reserves 37.486 32.738 

Kortlopende schulden

    

  4.026 5.433  

 

     

  41.512 38.171 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019  

   Begroot

  2019  2019  2018

  € € €

BATEN    

Eigen fondsenwerving 60.000  60.000  40.000 

Sponsering, giften en 

acties derden 3.071  -   1.050

Overige bijdragen -  -  50 

Som der baten 63.071 60.000 41.100

Lasten    

Doelstellingen en werving fondsen   

Verenigingsondersteuning  28.189  28.00  19.211

Drukwerk 538  1.500  466 

Ledenwerving 734  6.500 4.252

Reis- en verblijfs- en congreskosten 6.385  10.000  5.959 

Contributies  239  750  272 

Public relations en communicatie 16.868  6.500  5713 

Nieuw beleid en onvoorzien 484  1.800  -

  

  53.437 55.050 35.873

Beheer en administratie   

Juridische en advieskosten 1.479  1.200 1.295 

Reis- en onkostenvergoeding 3.283 3.000  2.535

Overig - 500 -

  

  4.762 4.700 3.829

Som der lasten 58.199 59.750 39.702 

Saldo baten en lasten 4.872 250 1.398

Financiële lasten 124  250  117

  

Exploitatieresultaat 4.748 - 1.281

Resultaatbestemming    

Toevoeging aan de overige  

reserves 4.748 - 1.281

  4.748 - 1.281
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

  31-12-2019  31-12-2018 

  € €

Exploitatieresultaat 4.748 1.281

Veranderingen in werkkapitaal    

Kortlopende vorderingen (2.193) 362 

Kortlopende schulden (1.407) 3.827 

Mutatie liquide middelen 1.148 5.470 

Liquide middelen   

 

Stand per 1 januari 38.033  32.563

Stand per 31 december  39.181  38.033 

     

 

Mutatie liquide middelen 1.148 5.470 
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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 2019 van 

EUR 2.331 betreft met name een donatie van Spierziekte Nederland 

van EUR 1.500 en vooruitbetaalde kosten van EUR 750 met betrek-

king tot lustrum 2020. Ultimo 2018 was onder deze rubriek vooruit-

betaalde contributie VSOP voor het jaar 2019 van EUR 138

opgenomen.

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 2019 van EUR 4.748 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 2019 31 december 2018

  EUR EUR

   

Crediteuren - 1.644

Overige schulden en  

overlopende activa  4.026 5.433

  4.026 5.433
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Overige schulden en overlopende passiva

  31 december 2019 31 december 2018

  EUR EUR

Te betalen kosten 

medewerkers 3.726 3.726

Nog te betalen declaraties 

inzake reiskosten congressen, 

events 1.274 33

Overige te betalen kosten 661 30

  4.026 3.789

  

 

Te betalen kosten medewerkers zijn gerelateerd aan kosten voor 

ondersteuning van de vereniging.

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 60.000 aan 

subsidie verleend in 2019 (begroting: EUR 60.000, 2018: EUR 40.000).

Spondering, giften en acties derden

Sponsering, giften en acties derden ter hoogte van EUR 3.071 houden 

voornamelijk verband met een te ontvangen donatie van Spierziekte 

Nederland van EUR 1.500 en verschillende andere donaties. Deze 

donaties waren niet begroot.

7 Doelstellingen en werving fondsen

In 2019 maakte de vereniging gebruik van twee verenigingsonders-

teuners die op diverse gebieden ondersteuning verleenden aan het 

bestuur. In 2018 werd nog voor een groot deel van het jaar één per-

soon ingehuurd ter ondersteuning. In 2019 is hiervoor een vergoed-

ing betaald van EUR 26.439 (begroting: EUR 28.000, 2018: EUR

17.872). De kosten zijn gestegen als gevolg van genomen acties om 

de vereniging verder te professionaliseren. Er is in het vierde kwartaal 

van 2018 een wetenschappelijk medewerker (zzp) aangenomen. Deze 

medewerker is onder andere belast met het beoordelen van voors-

tellen voor onderzoek, voorstellen uitwerken en de (inter)nationale 

media/nieuwsbrieven scannen op relevante informatie voor APC.

Drukwerk

De kosten voor drukwerk zijn lager dan begroot, onder andere door-

dat meer digitaal is gedaan. 

Ledenwerving

De lasten in het kader van ledenwerving bedragen in 2019 EUR 734 

(begroting: EUR 6.500, 2018: EUR 4.252). Vorig jaar bevatte de lasten 

met name kosten voor het ontwerp van flyers over APC en een ani-
matiefilm over APC. In 2019 is vooral aandacht besteed aan de bouw 
en realisatie van de nieuwe website. Deze kosten van in totaal EUR 

12.148 zijn verantwoord onder Public relations en communicatie.

34        Jaarverslag 2019 ALS Patients Connected



Reis- en verblijfs- en congreskosten 

Lagere lasten dan begroot zijn het gevolg van minder deelnames aan 

congressen, zoals het jaarlijks internationale

MND-congres in Perth.

Public relations en communicatie 

De kosten voor Public Relations en Communicatie zijn hoger dan beg-

root en vorig jaar door niet begrote uitgaven van EUR 12.148 voor de 

bouw en realisatie van de nieuwe website.

8 Beheer en administratie 

Deze categorie betreft notaris- en accountantskosten van EUR 1.479 

(begroting: EUR 1.200, 2018: EUR 1.294).

Reis- en onkostenvergoeding

De rubriek reis- en onkostenvergoeding bevat reiskosten voor het 

bijwonen van vergaderingen en besprekingen. Reiskosten voor deel-

name aan (buitenlandse) congressen zijn onder de rubriek Doelstel-

lingen en werving fondsen verantwoord.

9 Financiële lasten

Financiële lasten betreffen bankkosten van EUR 124  
(begroting: EUR 250, 2018 : EUR 117).

10 Gebeurtenissen na balansdatum

Gevolgen voor APC van situatie 2020 m.b.t. coronavirus
Voor APC en haar achterban heeft COVID-19 grote gevolgen. Als 

eerste is het virus een serieuze bedreiging die onzekerheid met zich 

meebrengt. Patiënten moeten te allen tijde het maximale doen om 

besmetting te voorkomen. Dit betekent voor hen zelf-quarantaine. 

Contacten dienen zoveel als mogelijk online plaats te vinden. Alle 

APC-vergaderingen vinden vanaf begin maart plaats via videoconfer-

encing. Aan de onzekerheid bij de achterban wordt ruimte gegeven 

middels wekelijks online lotgenotencontact. 

Er is grote zorg over de inkomsten van Stichting ALS Nederland 

omdat meerdere fondsenwervende evenementen niet door kunnen 

gaan. Daardoor kan vertraging van onderzoek naar de oplossing van 

ALS optreden. APC is in nauw contact met Stichting ALS en het ALS 

Centrum om de schade te proberen te minimaliseren. 
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 Om solidair te zijn en er maximaal aan bij te dragen dat onderzoek 

zo veel mogelijk door kan gaan, heeft APC besloten voor het jaar 2020 

te werken met een crisis-begroting en heeft deze aan Stichting ALS 

aangeboden met de volgende elementen:

• de crisis-begroting is opgesteld op basis van 50% van het oor-

spronkelijke budget;

• de crisis-begroting is erop gericht om de vereniging vitaal te houd-

en, het bestuur en de Patiëntenadviesraad (PAR) functionerend 

te houden, de contacten met de driehoek, extern en internation-

aal actief te houden, onderling ledencontact te faciliteren, en de 

noodzakelijke vaste lasten te dragen die voor ons bestaan onver-

mijdelijk zijn;

• ledenwerving, pr en communicatie moeten, zij het op een veel 

lager niveau, door kunnen blijven gaan;

• we denken dat dit eenmalig kan en stellen daarom voor de eerder 

overeengekomen reeks jaarlijkse bijdragen van SAN aan APC voor 

‘20 - ‘21 van Euro 70.000,= resp. 80.000,= een jaar door te schuiv-

en naar ‘21 - ‘22;

• mochten we nog een batig saldo overhouden (kans is zeer klein), 

dan storten we dit aan SAN terug. Een eventueel tekort zullen we 

uit eigen reserve putten.

Omdat APC de afgelopen jaren reservevermogen heeft kunnen op-

bouwen, staan deze maatregelen haar

voortbestaan niet in de weg.” 

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.
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