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Financieel jaarverslag 2016
Het activiteitenplan voor 2016 heeft de leidraad gevormd voor het opstellen van de
begroting over 2016. Het hart van dit activiteitenplan ligt vanzelfsprekend bij
Lotgenotencontact, Belangenbehartiging en Voorlichting. Hierbij valt op wanneer we
vergelijken met de financiën in 2015, de investeringen in de nieuwe website, de restyling
van het verenigingsblad en de nodige voorlichtingsmaterialen, alsook een Symposium dat
mede tot stand is gekomen door een bijdrage van de Lymevereniging. Ontwikkelingen op
het gebied van Onderzoek, Expertisecentrum, Juridische procesvoering laten zich nog niet
nadrukkelijk financieel uitmeten.
Onder aan de streep behaalt de Lymevereniging een bate van €13.759 tegen €6.000
begroot.
Baten en Lasten 2016
Een verdere uiteenzetting van het financieel resultaat leert het volgende:
1. Inkomsten zijn met €141.407 beter dan begroot (+9%). Waar donaties achterbleven bij
het driejaarlijks gemiddelde, is dit gecompenseerd met extra inkomsten uit projecten1
en verkopen.
2. Kosten Lotgenotencontact zijn 10% lager dan begroot.
3. Voorlichting: Dit jaar is fors ingezet op het verbeteren van onze media: het
verenigingsblad is gerestyled; er is een vernieuwde website; de Teek Away App is
ontdaan van achterstallig onderhoud en een aantal nieuwe banners, posters en flyers is
ontwikkeld. Daarnaast heeft de Lymevereniging een Symposium, ‘Something Inside So
Strong’ mogelijk gemaakt. Operationele kosten voor Voorlichting waren begroot en voor
de eenmalige kosten is dekking vanuit een in 2015 opgebouwde reservering. Daarmee
is de budgetoverschrijding met 17% op €64.400 financieel verantwoord.
4. Belangenbehartiging valt uiteen in de begeleiding van juridische trajecten en
beleidsvorming met partnerorganisaties. Uitgaven vallen met €8.000 lager uit dan
begroot (-37%).
5. Projecten. In 2016 is een project ‘Patiëntenpanel’ met ZonMW uitgevoerd. Tegenover
gemaakte kosten €6.270 staan inkomsten van gelijke omvang.
6. De instandhoudingskosten vallen met €37.000 lager uit dan begroot (-8%), m.n. door
lagere kosten bij bestuur en de vrijwilligersorganisatie.
Verdeling van resultaat en vermogen 2016
Het bestuur verzoekt de Algemene Ledenvergadering om goedkeuring van het doorvoeren
van een aantal mutaties in de reserveringen, toegelicht op pagina 9, samengevat:
§ Eenmalige uitgaven in de sfeer van voorlichting, waarvoor een reservering is opgebouwd.
§ Geoormerkte bestemmingen van inkomsten (Jongeren, Juridische ondersteuning ten
behoeve van derden).
§ Verder concretiseren van beleid op het gebied van Onderzoek.
1

Genoemd project (rubriek 88 in de Resultaatrekening, pg 11) betreft de inkomsten van een door de Lymevereniging
ondersteunde Crowdfundingsactie. De Lymevereniging zal dit bedrag inzetten ter financiering van de proceskosten. Inkomsten,
thans geboekt op het resultaat, hebben derhalve een bestemde reserve.
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Een bedrag van €703 zal worden bijgeschreven bij de Algemene Reserves en het totaal van
reserveringen zal toenemen van €50.000 (d.d. 1/1/2016) naar €63.000 op een
balanswaarde van €155.000 (d.d. 31/12/2016).
Begroting 2017
De Lymevereniging is financieel gezond: Financiering van het beleidsplan is gedekt vanuit
ledeninitiatief: contributie en verkopen2. De contributie kan hierdoor gehandhaafd blijven
op €25, waarbij er meer ruimte is voor alternatieve lidmaatschappen.
Alternatieve inkomstenbronnen (subsidie, donaties) bieden de vereniging de mogelijkheid
gericht te investeren in die beleidsdoelen die voorheen buiten de financiële reikwijdte van
de vereniging lagen. Denk hierbij aan juridische en maatschappelijke ondersteuning en
onderzoek.
Een verdere uiteenzetting van de begroting leert het volgende:
Inkomsten stijgen door naar €147.000 (+3%), gesteund door:
§ Ruimere subsidiëring vanuit FondsPGO (de aanvraag is reeds gehonoreerd);
§ Sterke ledenaanwas als gevolg van online campagnes (bijv. beurzen) en door het
benadrukken van de meerwaarde van lidmaatschap tijdens fysieke contactmomenten en
in ons foldermateriaal;
§ Actieve benadering van fondsen.
De uitgaven stijgen in gelijke tred mee vanuit een gedachte dat investering-nu beter is dan
zogenaamd ‘potverteren’:
§ Begroting lotgenotencontact in lijn met voorgaande jaren.
§ Begroting belangenbehartiging in lijn met resultaat 2016.
§ Begroting Informatievoorziening daalt ten opzichte van 2016, maar naast het feit dat de
Lyme vier keer wordt uitgebracht, is nog altijd sprake van eenmalige kosten die drukken
op de begroting.
§ Er wordt rekening gehouden met door de Lymevereniging gesteunde activiteiten in het
kader van de opening van het Expertisecentrum.
§ Bestuurskosten verdubbelen ten opzichte van 2016 als gevolg van uitbreiding van het
bestuur, wervingskosten en kosten aangaande wijzigingen in de structuur van de
Lymevereniging.
§ Op het gebied van Fondsenwerving is een forse investering in Online Marketing begroot.
Daarnaast zal foldermateriaal worden ontwikkeld.
De begroting voor 2017 is in balans. Het verenigingsvermogen blijft met deze begroting
boven de minimale bufferruimte die voor 2017 is vastgesteld op €118.0002.

2

De minimale bufferruimte is gedefinieerd als het zelf steunend vermogen van de vereniging over twee kalenderjaren op basis
van de werkelijke resultaten van het jaar ervoor:
§
Inkomsten uit contributies en verkopen (2016) €68.000. Totale uitgaven (2016) à €127.000
§
Bufferruimte is berekend op tweemaal het verschil, zijnde €118.000.
§
Het verenigingsvermogen bedraagt €121.000 (de reserve/voorziening voor juridische ondersteuning t.b.v. derden niet
meegerekend) en is ruimer dan de vereiste bufferruimte.
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Hierbij presenteert het bestuur van de Lymevereniging de financiële rapportage van de
Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten. De rapportage omvat:
§
§
§

Balans per 31-12-2016
Resultatenrekening over 2016
Begroting voor 2017

Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten,
Maarten Smeets
Penningmeester
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VERANTWOORDING
Hierbij verklaart het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten akkoord3
te gaan met de jaarstukken die betrekking hebben op het bestuursjaar 2016.4

G. van Dijk

C. Adema

R. Bartels

Amersfoort

Amersfoort

Amersfoort

28 februari 2017

28 februari 2017

28 februari 2017

M.R. Smeets

J. Bongers

Amersfoort

Amersfoort

28 februari 2017

28 februari 2017

3

Hoofdelijke akkoordverklaring vanuit het bestuur is een eerste voorwaarde voor het verkrijgen van de
goedkeuring van de jaarstukken vanuit de Algemene Leden Vergadering. Deze goedkeuring is op haar beurt een
voorwaarde voor het verlenen van decharge aan het bestuur voor enige (interne) aansprakelijkheid met betrekking
tot de taakvervulling en het daarbij behaalde resultaat over het jaar 2016.
4
Het door de bestuursleden ondertekende exemplaar van het financieel jaarverslag is ter inzage tijdens de ALV
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BALANS 2016
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TOELICHTING BALANS
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TOELICHTING OP DE BALANS
Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld
ACTIVA
VASTE ACTIVA
De vereniging heeft in 2016 een laptop
aangeschaft voor voorlichtingsdoeleinden.
Overige vaste activa zijn economisch
afgeschreven.
VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
Het totaal van liquide middelen blijft op het
niveau van 2016, €127.377. Wel is een deel
van het kapitaal van de vereniging, vanuit
risicospreiding, ondergebracht bij ASN bank,
naast de huisbank van de vereniging, ING.
Om kans op fraude verder terug te dringen
is een scheiding van bevoegdheden
doorgevoerd:
§ HOB (zet betalingen klaar, muteert in
boekhouding);
§ Penningmeester (codeert inkomsten en
uitgaven, accordeert betalingen), en
§ ING (voert geaccordeerde betalingen uit).

Voorraad
Een afname van 500 stuks in het saldo
tekenverwijderaars in 2016 leidt tot een
afboeking van €1.175 naar €6.275.
Een verbeterd zicht op tekenkaarten
verspreid over vrijwilligers maakt een
nauwkeurige voorraadbalans en daarmee
een helderder koppeling naar de financiële
boekhouding mogelijk in vergelijking met
voorgaande jaren.

Grafiek 1: Verdeling van Liquide middelen
Debiteuren
Openstaande debiteuren is gestegen naar
€11.266. Er is geen risico op toekomstige
afwaardering op deze post.
Overige vorderingen
Betreft met name vooruit ontvangen
facturen.

Figuur 1: Tekenverwijderaar
PASSIVA VERENIGINGSVERMOGEN
Het verenigingsvermogen is stabiel op
€68.057.
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BESTEMDE RESERVES
Het bestuur verzoekt de ALV om
goedkeuring van de volgende verdeling van
het resultaat:
§ Resultaat = €13.759
§ Saldo mutaties Bestemde Reserves = €13.056
§ Algemene reserve= €703

Grafiek 2: resultaatverdeling
Hierbij is het uitgangspunt dat het saldo van
mutaties, niet het resultaat negatief maakt
cq. het totaal aan giften in het jaar overstijgt.
De mutaties in de reserves sluiten aan op het
activiteitenplan voor 2017 en het concept
beleidsplan voor 2018-2021.

Voorlichting: -€15.000 tot €0
In 2016 is voor €15.000 aan eenmalige
kosten voor Voorlichting uitgegeven
(website, Lyme, Symposium). Resterende
eenmalige kosten aan website, folders en
beursmateriaal zijn voorzien in de begroting
2017, waarmee er geen noodzaak is een
reserve aan te houden.
Onderzoek: +€ 17.000 tot € 31.000
Met de oprichting van de medische
commissie, afstemming van de landelijke
onderzoeksagenda en de start van de
uitvoer van het plan Fondsenwerving en tot
slot het aanleggen van een reservering heeft
de vereniging de basis gelegd om in de
toekomst, ook financieel, op dit thema een
rol te spelen.
Juridische vertegenwoording t.b.v.
derden: +€10.856 tot €10.856
Een crowdfundingsactie heeft d.d.
31.12.2016 een bedrag van €10.856
opgeleverd. Aan het einde van de campagne
zal het dan totale bedrag worden ingezet
voor juridische vertegenwoordiging t.b.v.
derden.

Het totaal aan bestemde reserves stijgt
hiermee met €13.056 naar €63.056 en naar
40% van het eigen vermogen.

Grafiek 4: Vermogensverdeling

Grafiek 3: Vermogensverdeling

Jongeren: +€200 tot €1.200
€200 aan giften is geoormerkt naar de
bestemming ‘Jongeren’ en wordt derhalve
aan de reserve toegevoegd.
Belangenbehartiging: stabiel op €15.000
Fondsenwerving: stabiel op €5.000
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016
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OPBRENGSTEN
Contributie
In 2016 meldden zich 185 nieuwe leden ten
opzichte van 131 opzeggingen. Hiermee komt
het totaal aantal leden op 2.213. In 2016
konden we tien leden tegemoetkomen in de
contributie en heeft de vereniging haar zevende
Lid-voor-het-Leven verwelkomt. Totale
inkomsten uit contributies zijn daarmee
conform begroting en met 4% gestegen naar
€57.137.

Opbrengst activiteiten
Brochures en tekenkaarten verkoopt de
vereniging op beurzen, tijdens
lotgenotenbijeenkomsten en via de website.

Grafiek 7: Verkopen
Totale opbrengsten bedragen €18.217. Na
aftrek van kosten resteert een netto bate van
€10.404.
LASTEN
Grafiek 5: Ledenverloop
Donaties, giften, nalatenschappen
Inkomsten zijn met €17.058 lager dan in 2015
door het uitblijven van zeer grote giften. De
Lyme-trial-campagne zorgde opnieuw voor een
grote som donaties van in totaal €2.042.
Subsidie FondsPGO
Betreft subsidie van overheidswege, verstrekt
vanuit FondsPGO. De maximale subsidie van
€35.000 is gehonoreerd.

Lotgenotencontact
Kosten zijn lager dan begroot als gevolg van
verminderde aantal bijeenkomsten in 2016.
INFORMATIEVOORZIENING
Verenigingsblad
Betreft ontwerp-, druk- en verzendkosten van
het kwartaalblad Lyme dat in 2016 een
restyling heeft gekregen. De eenmalige kosten
van restyling worden gedekt uit een
reservering. De hogere kosten a.g.v.
uitgavefrequentie is als begroot.
Voorlichting
De huisstijl-ontwikkeling vanuit Lyme en
website alsook de oprichting van regioteams is
leidend gesteld bij de ontwikkeling van overig
voorlichtingsmateriaal. Dit sluitstuk op de
herontwikkeling van het vorlichtingsmateriaal
schuift door naar de begroting voor 2017.

Grafiek 6: Inkomstenbronnen

Patiëntenbijeenkomst S.I.S.S.
Naast een inhoudelijke is ook een financiële
bijdrage geleverd aan het symposium
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Something Inside So Strong, hierbij gedekt door
een bestemde reserve.
Landelijke informatielijn
De kosten van de informatielijn zijn met €2.060
sterk gestegen t.o.v. 2015. Tarieven zijn begin
2017 heronderhandeld om de kosten terug in
toom te krijgen. Het tarief kan daarmee
gehandhaafd blijven op €0,15 per minuut.
Sociale media
De website is gerestyled en begin 2017
gelanceerd. De projectkosten zijn gedekt vanuit
een reservering. Achterstallig onderhoud aan
de Teek Away App zijn verricht vooruitlopend
op een grotere revisie die in 2017 gepland
staat.

PROJECTEN
In 2016 is een project ‘Patiëntenpanel’ met
ZonMw uitgevoerd. Tegenover gemaakte
kosten van €6.270 staan inkomsten van gelijke
omvang.
INSTANDHOUDINGSKOSTEN
De Instandhoudingskosten van de vereniging
zijn met €36.955 in lijn met 2015 en 9% lager
dan begroot. Kosten van trainingen, bestuur en
onderzoek naar aanpassingen in de structuur
van de organisatie zijn lager uitgevallen.
Fondsenwerving
De kosten van de Online Marketing Campagne
die gedurende 2017 zal draaien o.b.v. de
vernieuwde website, zijn geboekt op
Fondsenwerving. Geboekte kosten betreffen
voorbereidende werkzaamheden die in 2016
plaatsvonden.

Figuur 2: afbeelding van de website
BELANGENBEHARTIGING
Betreft uitgaven aan de samenwerking met
externe partijen, zoals in het geval van het
Expertisecentrum, ZonMw, Ieder(in) en de
financiële ondersteuning bij twee
proefprocessen (beide lopen). Totale kosten
vallen lager uit dan begroot.

Figuur 3: Afbeelding van de Teek Away App

Grafiek 8: Verdeling in de uitgaven
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BEGROTING 2017

Resultaat Resultaat
2014
2015

Resultaat
2016

Begroting
2017

125

128

132

147

Contributie

58

55

57

61

Instellingssubsidie FondsPGO

35

35

35

45

-

11

pm

-

6

12

12

31

28

17

29

1

5

1

1

88

108

127

147

8

13

12

13

Informatievoorziening

38

43

64

59

Verenigingsblad

23

20

32

27

Symposia, Beurzen en Lezingen

9

11

17

22

Informatielijn

-

1

2

2

Social Media

3

9

14

8

Belangenbehartiging

1

13

8

8

Expertisecentrum en onderzoek

-

2

6

8

Zichtbaar in de samenleving

-

0

pm

Internationalisering

-

0

1

Interne organisatie

4

5

5

8

Beheerskosten

28

27

25

28

Bestuurskosten

9

6

5

11

Fondsenwerving

-

2

12

4

0

Baten

Project subsidies
Opbrengst uit activiteiten
Donaties
Overige baten
Lasten
Lotgenotencontact

Resultaat
** Alle bedragen in €1,000

37

20

Gepresenteerd resultaat over 2016 wijkt af van het resultaat zoals in de officiële Staat
van Baten en Lasten over 2016 is vermeld: De inkomsten uit crowdfunding voor de
Juridische vertegenwoordiging t.b.v. derden zijn er buiten gelaten. Voor het doel
waartoe bovenstaand overzicht dient: een vergelijking over de jaren heen, is het
praktischer deze inkomsten (en in de toekomst ook de uitgaven) buiten beschouwing te
laten.
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RESULTAAT
Uitgaven houden gelijke tred met de
verwachte groei in inkomsten. Daarbij
zijn zowel de inkomsten als de uitgaven
realistisch ingeschat, met één
voorbehoud: daar waar doelstellingen
van de Online Marketing Campagne
positief zijn, is er in de begroting
rekening mee gehouden dat deze
(slechts) kostendekkend is.
Hogere uitgaven kunnen in specifieke
gevallen gedekt worden vanuit de
bestemde reserves.
OPBRENGSTEN
Totaal van opbrengsten stijgt met 3%
naar €147.000.
Contributie
De contributie blijft ongewijzigd (€25).
Dit jaar verwachten we te groeien naar
2.500 leden als gevolg van actievere
werving en publiciteit rondom de
vereniging.
Subsidie PGO
Het maximale subsidiebedrag van
€45.000 (verhoogd) is voorlopig
gehonoreerd. De subsidie dekt 60%
van de begroting voor
Lotgenotencontact,
Informatievoorziening en
Belangenbehartiging, zijnde de
subsidiabele doelen vanuit FondsPGO.
Activiteiten
Begroot op niveau 2016.
Donaties
Inkomsten uit donaties zullen naar
verwachting in lijn liggen met het
niveau 2014-2015 a.g.v. uitvoer plan
Fondsenwerving en is gesteund door
gunstige baten in 2017.
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Op posten Internationalisering,
Onderzoek en ‘Zichtbaarheid in de
samenleving’ zijn activiteitendoelen
gesteld, maar deze vertalen zich niet
naar begrote, materiële uitgaven.
INSTANDHOUDINGSKOSTEN
Interne organisatie
Kosten stijgen licht t.o.v. 2016. Begroot
zijn kosten voor aanpassingen in de
verenigingsstructuur en statuten,
naast het feit dat een volgende stap
wordt gemaakt in de
professionalisering van de organisatie
van vrijwilligers.
Beheerskosten
In 2017 zullen meer secretariële taken
worden verlegd naar Het
Ondersteunings Buro (HOB),
waardoor kosten terug op het niveau
van 2014 zullen uitkomen.

Figuur 4: Beelden van het HOB
Bestuurskosten
Bestuurskosten stijgen licht als gevolg
van gemaakte kosten voor het werven
van nieuwe bestuursleden, alsook de
beoogde uitbreiding van het bestuur.
Fondsenwerving
Begrote kosten komen voort uit het
plan Fondsenwerving en betreffen de
ontwikkeling van campagnemateriaal,
alsook een Online Marketing
Campagne die gedurende 2017 loopt
en is gericht op het werven van
nieuwe leden en donateurs. In de
begroting is er rekening mee
gehouden dat de campagne
kostendekkend is.
Pagina 14

Topic: Bestemde reserves
Eigenaar: Maarten Smeets
Aanleiding: ALV besluit op Resultaten 2016, begroting 2017

Te besluiten:
Met inachtneming dat te nemen reserveringen niet het bedrag aan Donaties ( 17.058) ver overstijgt
en het saldo Algemene Reserve niet negatief beïnvloed, stelt het bestuur va de Lymevereniging aan
de ALV de volgende ‘te nemen reserveringen’ voor:
1. 17.000 euro naar Reservering Onderzoek
2. 200 euro naar Reservering Jongeren
3. In aanvulling op de in 2017 af te dragen inkomsten uit Crowdfunding, onder te brengen in een
Reservering Juridische vertegenwoordiging tbv Derden
Reservering die voorgesteld wordt vrij te laten vallen:
4. 15.000 euro van Reservering Voorlichting
Resultaat 2016:
Reservering Juridische vertegenwoordiging tbv Derden:
Kapitaliseren Reservering ‘Voorlichting’:
Te nemen reservering voor Onderzoek:
Te nemen reservering voor Jongeren:
Naar algemene reserve 2016:

13.759
10.856 (_)
15.000 (+)
17.000 (_)
200 (_)
703

Verantwoording:

Reservering

Begin
saldo
2016

Te laten
reservering

Toelichting

Voorlichting,
Symposia

15.000

15.000

Belangen
behartiging

11.000

0

Onderzoek

14.000

0

Juridische
vertegenwoordiging
t.b.v. derden
Jongeren

0

0

1.000

0

Fondswerving

5.000

0

§ Meerkosten agv Website (9.700),
Start Mkt Automation (1.800) en
bijdrage SiSS (6.175)
§ Uitgaven 2017 met grote
nauwkeurigheid te begroten
waarmee reservering niet nodig
§ Verschuiving van bestemde
reserves richting Onderzoek
§ Niet hoeven putten uit reserve
§ Voldoende reservering voor
afdekken risico c.q. snel reageren
op kansen in 2017
§ Niet hoeven putten uit de
reservering in 2016
§ Verdere opbouw reservering
vanuit giften/donaties
§ Inkomsten n.a.v.
Crowdfundingscampagne, in 2017
af te dragen
§ Niet hoeven putten uit reserve
§ 200 euro aan geoormerkte giften
§ Niet hoeven putten uit reserve

Te nemen
reservering

Begin
saldo
2017
0

11.000

17.000

31.000

10.856

10.856

200

1200
5.000

Topic: Uitbreiding Lidmaatschapsvormen
Eigenaar: Maarten Smeets

Te besluiten:
ALV wordt verzocht om goedkeuring van een uitbreiding van de type lidmaatschappen met
Tweede gezinslid, met onmiddellijke ingang.
Inleiding:
De Lymevereniging is een vereniging van leden. Door het lidmaatschap geeft een lid uiting
aan zijn of haar verbondenheid met andere leden en aan de doelen die zij met zijn allen
stellen voor de vereniging. De reguliere vorm van lidmaatschap kent sinds 2015 twee
varianten waarbij de hoogte van de contributie de enige afwijking vormt op de rechten en
plichten van het lid van de vereniging1:
§ Het gereduceerd lidmaatschapstarief. Geldt voor die leden die hier expliciet om hebben
gevraagd (geldigheidsduur van 1 jaar, contributiebedrag van 1 euro) ; en
§ Lid-voor-het-leven. Hierbij is iemand voor de rest van het leven verenigingslid bij
overmaking van 500 euro.
Naast deze inmiddels met succes gelanceerde varianten vraagt het bestuur de ALV om een
verdere uitbreiding met een tweede type lidmaatschap: Het tweede gezinslid lidmaatschap,
kortweg Tweede gezinslid.
Achtergrond:
Door de leden-enquête uit 2015 weten we dat betrekkelijk veel leden, een of meer
gezinsleden hebben die ook menen/weten de Ziekte van Lyme te hebben opgelopen.
Doel en doelgroep:
Dit lidmaatschap is bedoeld voor tweede en volgende leden van een huishouden. Met een
formeel lidmaatschap op naam kan een patiënt, woonachtig op het zelfde adres (postcode/
huisnummer) als een reeds bestaan lid (voor begripsvorming hierna te noemen, ‘Hoofdlid):
§ zijn/haar verbondenheid met de vereniging benadrukken;
§ correspondentie vanuit de vereniging op eigen naam ontvangen
§ het uitoefening van het stemrecht2
§ V.v. krijgt de vereniging meer zicht op tweede en volgende gezinsleden die zelf ook
Lymepatiënt zijn. Met name jongeren zijn op dit moment helaas een relatief onzichtbare
groep patiënten.
Procedure:
Het tweede gezinslid(maatschap) kan worden aangevraagd3 door elke persoon woonachtig
op het zelfde adres als het Hoofdlid. Enige aanpassing in de rechten en plichten van het
tweede gezinslid zijn noodzakelijk om een contributiebedrag van €10,- mogelijk te maken:
§ Betaling van het lidmaatschap gaat via machtiging
§ Alle correspondentie vanuit de vereniging geschiedt digitaal4
§ Gaat automatisch over in een Hoofdlidmaatschap waarvoor de volle contributie geldt,
zodra door verhuizing of opzegging lidmaatschap er niet langer sprake is van een
Hoofdlid op het adres (ingaand het jaar volgend op de wijziging in de administratie)
§ De volledige procedure voor Tweede gezinslid zal in de tweede helft van maart op de
website verschijnen.
1

Meer over beide varianten op www.lymevereniging.nl
Het verlenen van stemrecht aan leden is vastgelegd in de Statuten van de Lymevereniging. In de huidige
statuten hebben minderjarigen geen stemrecht
3
Indien minderjarig, dient een wettelijk vertegenwoordiger toestemming te geven voor het lidmaatschap
4
Alle correspondentie geschiedt via digitale weg en het blad LYME is (nog) niet digitaal beschikbaar
2
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1. Beleid actieve leden NVLP (Lymevereniging)
De Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten (NVLP) is een landelijke patiëntenvereniging voor
mensen met de ziekte van Lyme en direct betrokkenen. In dit beleidsstuk spreken we over
Lymevereniging, daarmee bedoelen we de formele vereniging NVLP. Naast lotgenotencontact
behoren informatievoorziening en belangenbehartiging tot de doelstellingen van de vereniging.
De Lymevereniging is opgericht in 1994 en werkt bij de realisering van haar doelstelling(en) vrijwel
uitsluitend met vrijwilligers die zijn aangesloten bij de vereniging.
Binnen de Lymevereniging zijn vele leden actief. Zonder de inzet van deze actieve leden zou de
vereniging niet kunnen functioneren. In deze nota wordt het beleid t.a.v. de actieve leden
beschreven. In dit stuk spreken we verder over vrijwilligers ivm de leesbaarheid. De actieve ledendag
die jaarlijks wordt georganiseerd is voor alle actieve leden/vrijwilligers
Het vrijwilligers-beleid is het geheel van voorwaarden die nodig zijn om actieve leden binnen de
Lymevereniging tot hun recht te laten komen en hun eigen doelen na te streven op zo’n manier dat
ook de doelstellingen van de vereniging worden gediend.
Dit vrijwilligers-beleid heeft betrekking op alle functies binnen de Lymevereniging.

2. Visie van de Lymevereniging op de organisatie van de
Lymevereniging
De Lymevereniging wil werken in een structuur waarin zowel landelijk als regionaal gewerkt wordt
aan het realiseren van de doelen van de vereniging, zoals die in het beleidsplan en activiteitenplan
zijn geformuleerd. In 2015/2016 is op verzoek van het bestuur door een werkgroep bestaande uit
(actieve) leden en bestuursleden, ondersteund door adviseurs van de Sesamacademie, dit beleid en
een uitvoeringsplan opgesteld.

2.1.

Bestuur en werkgroepen

De Lymevereniging heeft een landelijk bestuur van 5 tot 7 bestuursleden.
De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige bestuursleden verdelen in onderling overleg de
portefeuilles.
Uitgangspunten voor de organisatie zijn:
- De vereniging kent regionale en landelijke teams / werkgroepen die uitvoering geven aan de
doelstelling.
- Alle bestuursleden zijn portefeuillehouder voor één of meerdere onderwerpen waarbij een
aantal onderwerpen in werkgroepen is ondergebracht. Alle landelijke werkgroepen hebben
een coördinator. Bestuursleden hebben overleg met de coördinator van de betreffende
werkgroep die binnen hun portefeuille valt.
- Regio’s kennen een regioteam dat wordt aangestuurd door een regiocoördinator. In de regio
kunnen teams worden opgezet voor activiteiten (bv een team voor beurzen).
- De Lymevereniging kent een coördinator vrijwilligers die in overleg met de overige
coördinatoren de werving/selectie, de opleiding/training en de actieve ledendagen
organiseert.
- Alle werkgroepen hebben hun eigen ‘teamoverleg’, georganiseerd door de coördinator. De
portefeuillehouder vanuit het bestuur woont jaarlijks minimaal 1 x dit overleg bij.
- Het bestuur heeft minimaal 1 x per jaar een beleidsdag waarin alle coördinatoren aansluiten,
zodat er een wisselwerking is tussen alle werkgroepen en het bestuur.
- De Lymevereniging kent 1 á 2 x per jaar een actieve ledendag, in het voor- en najaar .
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In bijlage 1 zijn alle decentrale en centrale taken opgenomen.
Organogram en uitleg
Dit organogram geeft de situatie van 2016 weer. Indien het bestuur besluit tot nieuwe taken wordt
eerst gekeken of dit bij een van de werkgroepen kan worden ondergebracht, in principe zo dicht
mogelijk bij de leden dus decentraal in een regionale werkgroep. Indien nodig wordt een nieuwe
werkgroep opgericht.

Bestuur
er
is
ook
voor
elke
werkgroep
een portefeuillehouder
Centraal én regionaal

2.2.

Vrijwilligerscoordinator
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Redactie
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Coord.
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Jongeren

Regio ZO
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Regio ZW
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Belangen
behartiging

2.2.

Centraal én regionaal

De Lymevereniging wil een vereniging zijn waarin leden op alle niveaus actief zijn. Zo is er een
landelijk bestuur en kent de vereniging landelijke werkgroepen en regionale werkgroepen.
Uitgangspunt is dat activiteiten, waar dat mogelijk is, regionaal worden uitgevoerd. Een regionale
organisatie biedt aan leden de mogelijkheid actief mee te doen en daardoor mee te bouwen aan een
dynamische vereniging; een vereniging waarin ‘de handen en de stem’ van de leden de vereniging
vormen.
Bij een regionale organisatie kunnen leden elkaar makkelijk vinden en door de reistijd te beperken is
het voor meer leden mogelijk om te participeren. Ook is het voor leden aantrekkelijk om actief te
worden in de eigen regio.
De regio brengt de Lymevereniging dichtbij en maakt deze overzichtelijk, biedt ruimte voor
initiatieven, maakt de financiële controle makkelijker en biedt de mogelijkheid tot kleinschalige
acties en activiteiten.

2.3.

Regio-indeling

De ideale omvang van een regio is circa 300 leden. Wat we namelijk willen is dat iedere vrijwilliger
zich herkent in en betrokken voelt bij de regio.
De Lymevereniging kent 6 regio’s te weten: Noord Oost, Oost, Midden, Noord West, Zuid west, Zuid
Oost.
Als de Lymevereniging qua ledenaantal sterk gaat groeien, zal deze regio indeling veranderd moeten
worden. We stellen voor om dan regio’s te splitsen.

3.

Vrijwilligers
3.1.

Definitie vrijwilliger

Een vrijwilliger is een lid van de Lymevereniging die zich vanuit ideële motieven wil inzetten om zo
de doelstellingen van de vereniging te realiseren. De vrijwilliger voert taken en werkzaamheden uit
binnen de beleidskaders van de Lymevereniging. De vrijwilliger doet dat onverplicht en onbetaald.
Vrijwilligers hebben reguliere inspraak in de vereniging via de verenigingsorganen zoals de algemene
Ledenvergadering.

3.2.

Visie op het werk van vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de Lymevereniging. Het zijn mensen, leden, die zich om ideële
motieven inzetten om de doelstellingen van de vereniging te realiseren.
Zonder vrijwilligers van de Lymevereniging is het niet haalbaar de doelstellingen te realiseren. Door
de inzet van de vrijwilligers is het mogelijk mensen met de ziekte van Lyme en hun betrokkenen zo
optimaal mogelijk van dienst te zijn.
De Lymevereniging biedt vrijwilligers de voorwaarden om hun werk zo optimaal mogelijk te kunnen
doen. Naast de ideële motieven van de vrijwilliger kan het zijn dat het vrijwilligerswerk hem/haar
mogelijkheden biedt om persoonlijke doelen na te streven. De Lymevereniging is daarmee een
aantrekkelijke organisatie voor vrijwilligers
Vrijwilligers ontvangen kaders waarbinnen zij hun werk doen en voeren daarmee het
verenigingsbeleid uit. Een deel van de vrijwilligers is chronisch ziek en hierdoor niet altijd in staat het
werk op tijd uit te voeren en/of afspraken na te komen. De Lymevereniging houdt hier te alle tijden
rekening mee.
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Van vrijwilligers van de Lymevereniging wordt verwacht dat zij de doelstelling en het werk van de
organisatie ondersteunen en dat ook naar buiten uitdragen. De vrijwilligers bepalen het gezicht van
de Lymevereniging en nemen hierin hun verantwoordelijkheid.
Vrijwilligers werken uit eigen keuze en vanuit ideële motieven voor de Lymevereniging, maar het
werk is niet vrijblijvend. Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij gemaakte afspraken nakomen en
binnen het gestelde kader hun activiteiten verrichten. Indien door ziekte de taken en afspraken niet
nagekomen kunnen worden verwacht de vereniging dat de vrijwilliger dit zelf aangeeft, zodat de
taken van de vereniging doorgang kunnen blijven vinden.
Vrijwilligers van de Lymevereniging ontvangen geen loon of materiële beloning voor hun werk; wel
worden de gemaakte onkosten vergoed. Elke vrijwilliger ondertekent een overeenkomst met, indien
van toepassing, als bijlage de taakomschrijving. Deze overeenkomst wordt ook ondertekend door de
Lymevereniging. De uitvoerende taken van de vrijwilligers zijn divers. Dit vereist de nodige
competenties van leden. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij deelnemen aan
deskundigheidsbevordering. Vrijwilligers zijn lid van de Lymevereniging. Het lidmaatschapsgeld wordt
vergoed door de Lymevereniging voor de duur dat zij actief zijn. Voor zover niet declarabel bij hun
zorgverzekering. Vrijwilligers die een cursus volgen bij PGO betalen daarvoor statiegeld. Zie ook 4.6.
deskundigheidsbevordering.

4. Werving, selectie en introductie
4.1.

Verantwoordelijkheden

De werving en selectie van vrijwilligers vindt zowel landelijk als regionaal plaats. De regionale
werving valt onder de verantwoordelijkheid van het regioteam/regiocoördinator. De werving en
selectie van actieve leden voor landelijke activiteiten valt onder de verantwoordelijkheid van de
vrijwilligers coördinator en de betrokken werkgroep coördinator.

4.2.

Werving

Werven is en blijft een permanent punt van aandacht. In de werkplannen van de regioteams en de
landelijke werkgroepen worden de wervingsactiviteiten omschreven. Persoonlijk contact is het
belangrijkste middel om vrijwilligers te werven. Voordat wordt begonnen met het werven van
vrijwilligers voor een functie zijn taken en bevoegdheden van de functie duidelijk en is vastgelegd
welke benodigde kennis en vaardigheden vereist zijn. Ook de benodigde tijdsinvestering is bekend.

4.3.

Selectie

De Lymevereniging gaat zorgvuldig om met mensen die interesse tonen om te werken voor de
Lymevereniging. Wanneer iemand aangeeft dat zij/hij interesse heeft om vrijwilliger te worden vindt
er altijd een gesprek plaats met een vertegenwoordiger van de Lymevereniging. Het liefst
persoonlijk; indien dit niet lukt, dan telefonisch. Dit gesprek heeft als doel te inventariseren of er een
match is tussen beide partijen en er zorg voor te dragen dat beide partijen ook de juiste
verwachtingen van elkaar delen. Betrokkenheid bij de Lymevereniging, de manier waarop de
kandidaat staat t.o.v. de ziekte van Lyme en hoe daar mee om te gaan, zijn belangrijke onderdelen
van dit gesprek. Als een gesprek/selectie niet tot een match leidt, dient dit altijd te worden toegelicht
aan de kandidaat.
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4.4.

Introductie en inwerken

Voor een vrijwilliger aan het werk gaat is een goede introductie belangrijk. Na ongeveer drie tot vijf
maanden vind er een evaluatiegesprek plaats tussen de vrijwilliger en de coördinator waarin
gesproken wordt over het functioneren en wordt gekeken of de verwachtingen van beide kanten
kloppen.

4.4.1. Algemene introductie
De Lymevereniging ziet een introductie- en inwerkperiode of training als basis voor een goede
verstandhouding en werksfeer. Tevens dient dit om wederzijds kennis te maken.
De vrijwilliger krijgt informatie en uitleg over de doelstellingen, de organisatie of onderdelen daarvan
en over de werkwijze en de gewenste specifieke omgangsvormen binnen de vereniging.
Hierbij wordt aandacht gegeven aan de verschillende gevoeligheden en spanningsvelden waarin de
vereniging opereert zoals:
- De vereniging draagt een verantwoordelijkheid in het informeren over het voorkomen van
de ziekte van Lyme.
- De vereniging streeft ernaar de huidige kennis en ervaring zo wetenschappelijk verantwoord
mogelijk over te dragen.
- De vrijwilligers ondersteunen de leden met hun kennis en ervaring bij hun vragen m.b.t. de
ziekte van Lyme
- De vrijwilliger geeft voorlichting en informatie uit monde van de vereniging.
- Wanneer er gesproken wordt over eigen ervaringen maakt de vrijwilliger dat voor iedereen
helder.
- Een vrijwilliger houdt zich aan de communicatierichtlijnen en de prioriteiten met betrekking
tot welk nieuws naar buiten wordt gebracht.
- Een vrijwilliger heeft kennis van het vrijwilligersbeleid. Alle vrijwilligers ontvangen de
statuten en het huishoudelijk reglement van de Lymevereniging.

4.4.2. Taakgerichte introductie
Alle vrijwilligers krijgen een taakgerichte introductie door de betreffende coördinator of door een
teamlid. Voor nieuwe taken/activiteiten kan het zijn dat de vrijwilliger samen met de coördinator of
portefeuillehouder uit het bestuur een plan opstelt waarin aangegeven wordt waar en hoe
informatie gehaald kan worden.

4.4.3. Proefperiode
Afhankelijk van de situatie kan met de vrijwilliger een proefperiode worden afgesproken. Na deze
proefperiode wordt gekeken of wederzijdse verwachtingen aansluiten bij de praktijk. Indien dit niet
het geval is kunnen afspraken eventueel worden aangepast. Het is ook mogelijk dat iemand
vrijblijvend een periode mee kan lopen bij een activiteit om te kijken of diegene actief wil worden.

4.5.

Begeleiding

Zowel taakgerichte begeleiding als persoonsgerichte begeleiding zijn nodig voor het behouden (en
vergroten) van de motivatie, de deskundigheid en het plezier in het werk.
De Lymevereniging wil dat haar vrijwilligers tevreden zijn en op de juiste plaats in de organisatie
actief zijn.
De Lymevereniging voert regelmatig voortgangsgesprekken, waarin het werk wordt geëvalueerd.
Tijdens deze gesprekken worden knelpunten, mogelijkheden en wensen besproken en kunnen
afspraken worden gemaakt voor de toekomst. De verantwoordelijkheid voor het voeren van deze
voortgangsgesprekken ligt bij de coördinator/werkgroep coördinator
Beleid actieve leden Lymevereniging vastgesteld 2017

6

Als het lid of de Lymevereniging de samenwerking wil beëindigen vindt een eindgesprek plaats
waarin de vrijwilliger bedankt wordt voor zijn/haar inzet. Wanneer het initiatief bij de vereniging ligt,
dient de beëindiging goed beargumenteerd en gedocumenteerd te gebeuren. Wanneer de
vrijwilliger het initiatief neemt om de samenwerking te beëindigen, is het voor de Lymevereniging
van belang de beweegredenen hiervoor te kennen.

4.6.

Deskundigheidsbevordering

De Lymevereniging stimuleert dat vrijwilligers hun kennis en vaardigheden te vergroten via
cursussen en trainingen. In principe kunnen alle vrijwilligers deelnemen aan de trainingen die door
PGO support worden georganiseerd voor leden van patiëntenorganisaties. Alle leden worden
geattendeerd op de nieuwsbrief van PGO support en kunnen de gewenste training via de coördinator
aanvragen. Indien trainingen/cursussen geld kosten, wordt dit aangevraagd bij coördinator die
samen met de penningmeester kijkt of dit binnen het budget past.
In dit gesprek wordt tegelijkertijd besproken of de vrijwilliger het ‘statiegeld’ dat door PGO support
wordt gevraagd voor het volgen van cursussen zelf betaalt of dat dat door de vereniging wordt
voorgeschoten. In principe hanteren we het uitgangspunt dat de vrijwilliger zelf het ‘statiegeld’
betaalt en terugontvangt. Indien dit een probleem oplevert voor de vrijwilliger is het de vereniging
die dit ‘statiegeld’ betaalt.

4.7.

Waardering

Vrijwilligers zetten zich geheel belangeloos en vrijwillig in en leveren daarmee een grote bijdrage aan
het werk van de Lymevereniging. De Lymevereniging waardeert deze inzet en wil dit uiten op
verschillende manieren. O.a. door het bieden van persoonlijke ontplooiing via trainingen, delen van
ervaring en kennis, workshops, inspraak en persoonlijke aandacht. De coördinator kan ook kiezen
voor een bloemetje of cadeaubon als waardering.

4.8.

Registratie persoonsgegevens in vrijwilligers overeenkomst

De Lymevereniging heeft middels de eerder genoemde overeenkomst van alle vrijwilligers de
volgende gegevens: naam, adres, geboortedatum, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s),
mailadres, de datum van aanvang van de werkzaamheden en beschikbare dagdelen.
De regels ten aanzien van het beschermen van de persoonsgegevens van de betrokkenen worden in
acht genomen.
De overeenkomsten worden beheerd door de vrijwilligers coördinator en het bestuur. De
overeenkomsten worden zodanig opgeslagen dat de persoonsgegevens niet voor iedereen
toegankelijk zijn.

4.9.

Onkostenvergoeding en verzekering

De Lymevereniging vergoedt op declaratie-basis de werkelijke onkosten die voortvloeien uit
werkzaamheden voor de Lymevereniging. Hiervoor is een onkostenregeling opgesteld.
Daarnaast heeft de Lymevereniging ten behoeve van de vrijwilligers twee verzekeringen afgesloten:
1. Ongevallenverzekering: deze garandeert een uitkering in geval van ernstig lichamelijk letsel
of overlijden ten gevolge van een ongeval tijdens de werkzaamheden.
2. Aansprakelijkheidsverzekering: deze dekt de schade die tijdens de uitoefening van de
overeengekomen werkzaamheden wordt veroorzaakt.
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Op deze verzekeringen kan een beroep worden gedaan als de vrijwilliger tijdens uitoefening van
werk voor de Lymevereniging schade ondervindt. De verzekering zal tot uitkering overgaan als
duidelijk aangetoond kan worden dat de Lymevereniging in gebreke is gebleven en dat de schade
niet elders verhaald kan worden.

4.10.

Omgaan met de media

Een vrijwilliger kan standpunten namens de Lymevereniging in de media verwoorden. Deze dienen
altijd vooraf te worden afgestemd met de coördinator of portefeuillehouder vanuit het bestuur. Een
vrijwilliger is natuurlijk wel gerechtigd om zijn/haar eigen mening of ervaring uit te dragen, maar dan
uitdrukkelijk op persoonlijke titel. Indien een vrijwilliger interesse heeft mee te werken aan
interviews, kan dit bekend gemaakt worden bij de coördinator actieve leden of bij de
mediacoördinator.

4.11.

Disclaimers

Onder alle emailadressen en brieven die uitgaan vanuit de Lymevereniging staat de volgende
disclaimer.
Deze informatie en die van onze website en die welke gegeven wordt door één van onze vrijwilligers
mag NIET gebruikt worden in de plaats van onderzoeken, diagnosestelling en behandeling, adviezen,
steun enzovoort die u van professionele hulpverleners ontvangt. Onderzoek, diagnosestelling,
behandeling en aanverwante zaken in verband met de ziekte van Lyme dienen te geschieden door of
onder supervisie van op dit gebied geschoolde en erkende professionele hulpverleners (huisarts,
medisch specialist enzovoort).
De informatie op de website alsmede de informatie gegeven door de vrijwilligers dient te allen tijde
als achtergrondinformatie. Wanneer u besluit adviezen en dergelijke van de website of de vrijwilligers
op te volgen, doe dit dan altijd in overleg met uw professionele hulpverleners. In overleg met hen kan
worden bepaald of deze adviezen van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

4.12.

Klachten en geschillen

De Lymevereniging hanteert als uitgangspunt bij geschillen en conflicten dat partijen ernaar streven
dit in goed onderling overleg op te lossen. Als dit niet lukt kan de vrijwilliger zich wenden tot de regio
coördinator/werkgroep leider, vrijwilligerscoördinator of vervolgens tot de voorzitter van het
bestuur.

Bijlage 1: Taken en activiteiten avn de Lymevereniging (centraal en decentraal)
Bijlage 2: Verenigingsstandpunten (wordt op dit moment herzien) )
Bijlage 2: overeenkomst Actief Lid
Bijlage 3:
Bijlage 4: beschikbare functieprofielen in concept

Beleid actieve leden Lymevereniging vastgesteld 2017

8

BIJLAGE 1
Taken en activiteiten van de Lymevereniging
Wij onderkennen de volgende taken en activiteiten. Per activiteit is aangegeven of deze centraal of
regionaal uitgevoerd kan worden.
1

2

3

4

Beurzen

Geven van voorlichting op website

Kennis verwerven en delen

Organiseren
Lotgenotenbijeenkomsten

A

plannen van beurzen

c

B

opbouwen van beurzen

r

C

regelen & coördinatie bezetting

r

D

bemensen van beurzen

r

A

beheren FB

c

B

beheren FB jongeren

c

c

beheren twitter

c

d

modereren forum op website

c

e

c+r
c+r

b

organiseren van lezingen door (externe)
deskundigen
inbrengen en verzamelen van ervaringen
leden tbv kennisbank voor vrijwilligers
beheren van kennisbank

c

vindbaar maken kennis

c

d

actief info verzamelen collega lymever.

c

e

participeren in Stigas

c

f

volgen onderzoekers

c

g

volgen instituten

c

a

Organiseren lotgenotenmiddag
algemeen
Organiseren lotgenotenmiddag 18-35

r

c

d

Organiseren lotgenoten dag ouders van
kinderen
Organiseren van Themadag of symposia

a

geven van lezingen door nvlp

r

b

geven van presentaties

r

c

r

d

artsenbezoeken verspreiden van info
folders
geven van persvoorlichting

e

delegeren van Interviews

r

Teek away app redactie

C

a

verzamelen info LJNL

C

b

Schrijven LJNL

C

c

Redigeren LJNL

C

d

verzamelen foto's LJNL

C

e

Vertalen van artikelen LJNL

C

a

Organiseren telefoondienst

C

a

b
c

5

6

7

Voorlichting geven

LYME tijdschrift

Telefoondienst
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c

c

c

c

b
8

Website

9

Leaflets maken

10

expertisecentrum

11

belangenbehartiging

bemensen van telefoondienst

C

beheren website

C

a

samenstellen info (op papier)

C

b

verspreiden info (op papier)

r

begeleiden expertise centrum

c

a

collectief belangenbehartiging

c

b

individuele belangenbehartiging

c

13

verenigingsopbouw

nadenken over ledenwerven

c

14

opleiding

instrueren vrijwilligers

r

15

fondswerving

a

Aanvragensubsidies

c

b

begeleiden individuele acties

c

a

voorzitter zijn van Lymevereniging

c

b

secretaris zijn van Lymeverening

c

c

penningmeester zijn van Lymevereniging

c

d

bestuurslid zijn van Lymevereniging

c+r

e

begeleiden regio coördinatoren

c+r

f

vrijwilligers coördinator

c

Beheren info en ander materiaal

c

16

17

Bestuurstaken

Materiaal beheer
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Taken en activiteiten van de Lymevereniging.
Wij onderkennen de volgende taken en activiteiten.
Per activiteit is aangegeven of deze centraal of regionaal uitgevoerd kan worden.
1

2

3

4

beurzen

Geven van voorlichting op website

Kennis verwerven en delen

Organiseren
Lotgenotenbijeenkomsten

a

plannen van beurzen

c

b

opbouwen van beurzen

r

c

regelen & coördinatie bezetting

r

d

bemensen van beurzen

r

a

beheren FB

c

b

beheren FB jongeren

c

c

beheren twitter

c

d

modereren forum op website

c

e

c+r

b

organiseren van lezingen door
(externe) deskundigen
inbrengen en verzamelen van
ervaringen leden tbv kennisbank voor
vrijwilligers
beheren van kennisbank

c

vindbaar maken kennis

c

d

c

e

actief info verzamelen collega
lymever.
participeren in Stigas

c

f

volgen onderzoekers

c

g

volgen instituten

c

a

Organiseren lotgenotenmiddag
algemeen
Organiseren lotgenotenmiddag 18-35

r

c

a

Organiseren lotgenoten dag ouders
van kinderen
Organiseren van Themadag of
symposia
geven van lezingen door nvlp

b

geven van presentaties

r

c

r

d

artsenbezoeken verspreiden van info
folders
geven van persvoorlichting

e

delegeren van Interviews

r

a

verzamelen info

c

b

Schrijven

c

c

Redigeren

c

d

verzamelen foto's

c

e

Vertalen van artikelen LJNL

c

a

Organiseren telefoondienst

c

b

bemensen van telefoondienst

c

a

b
c
d
5

6

7

Voorlichting geven

LYME, kwartaalblad

Telefoondienst

8

Website

9

Folders maken

10

expertisecentrum

c+r

c

c

c
r

c

beheren website

c

a

samenstellen info (op papier)

c

b

verspreiden info (op papier)

r

begeleiden expertise centrum

c

2

11

belangenbehartiging

a

13

verenigingsopbouw

14

opleiding

instrueren vrijwilligers

r

15

fondswerving

a

Aanvragensubsidies

c

b

begeleiden individuele acties

c

a

voorzitter zijn van Lymevereniging

c

b

secretaris zijn van Lymevereniging

c

c

c

d

penningmeester zijn van
Lymevereniging
bestuurslid zijn van Lymevereniging

e

begeleiden regio coördinatoren

c+r

f

vrijwilligers coördinator

c

Beheren info en ander materiaal

c

b

16

17

Bestuurstaken

Materiaal beheer

collectief belangenbehartiging

c

individuele belangenbehartiging

c

nadenken over ledenwerven

c

c+r

In dit document worden voornamelijk profielschetsen gegeven van de regionale taken.
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Profielschets: Landelijke coördinator deelname beurzen

Functienaam

Landelijke coördinator deelname beurzen

Indicatie
tijdsbesteding

Gemiddeld 2 dagdelen per maand voor de planning en follow-up van alle
beursdeelnames van de Lymevereniging
Maximaal 4 maal per jaar enkele dagdelen voor het plannen en
organiseren van de deelname aan landelijke beurzen.

Plaats in de
organisatie

Maakt deel uit van het landelijke team regionale zaken.
Werkt nauw samen met de coördinatoren deelname regionale beurzen.

Taken en
verantwoordelijkheden

Maakt in overleg met de coördinatoren deelname regionale beurzen, een
jaarlijkse planning voor deelname van de Lymevereniging aan beurzen,
zowel landelijk als regionaal.
Plant de landelijke beurzen, is daarbij zo nodig aanwezig en regelt de
daarvoor benodigde hulp vanuit de regio’s.
Regelt eventuele presentaties in samenwerking met het team
Voorlichting
Houdt een overzicht bij van de beursresultaten en brengt daarover
jaarlijks verslag uit aan het bestuur
.
Kan goed organiseren, weet het overzicht te bewaren en kan met vrijwel
iedereen goed en effectief samenwerken.
Beschikt over een internetverbinding en een e-mailadres.
Is bereid de door de Lymevereniging aangeboden scholing te volgen.

Wenselijke kwaliteiten
Vereisten

Wat bieden wij?

De Lymevereniging biedt aan al haar vrijwilligers een algemene
vrijwilligerscursus aan en de mogelijkheid te worden ingewerkt
Vergoeding van reiskosten
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Profielschets: Opbouwer Lymevereniging-beursstand
Functienaam

Opbouwer Lymevereniging-beursstand

Indicatie
tijdsbesteding

Ongeveer 4 keer per jaar 2 dagdelen in de eigen regio. Daarnaast op
verzoek eventueel assistentie bij landelijke beurzen.

Plaats in de
organisatie

Maakt deel uit van een van de regioteams.

Taken en
verantwoordelijkheden

Inrichten en afbouwen van de infostand op beurzen
Opslaan van de infostandmaterialen.

Wenselijke kwaliteiten

Heeft gevoel voor etaleren, is handig en fysiek sterk genoeg

Vereisten

Heeft een internetverbinding en een e-mailadres
Is bereid de door de Lymevereniging aangeboden scholing te volgen.
Heeft een passende vervoermiddel ter beschikking
De Lymevereniging biedt aan al haar vrijwilligers een algemene
vrijwilligerscursus aan en de mogelijkheid te worden ingewerkt.
Vergoeding van de vervoerskosten

Wat bieden wij?
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Profielschets: Coördinator deelname regionale beurzen
Functienaam

Coördinator deelname regionale beurzen

Indicatie
tijdsbesteding

Ongeveer 4 keer per jaar ca. 3 dagdelen in de eigen regio.

Plaats in de
organisatie
Taken en
verantwoordelijkheden

Maakt deel uit van een van de regioteams

Wenselijke kwaliteiten
Vereisten
Wat bieden wij?

Bepaalt in overleg met de landelijke planner op welke beurzen (in de
eigen regio) de Lymevereniging met een infostand aanwezig zal zijn.
Verzorgt eventueel presentaties in overleg met het team Voorlichting
Houdt contact met de vrijwilligers voor de op- en afbouw en bezetting
van de infostand.
Informeert de landelijke coördinator over de resultaten van de beurzen
Is een goede organisator
Kan met vrijwel iedereen goed en effectief samenwerken.
Heeft toegang tot internet en een e-mailadres
Is bereid de door de Lymevereniging aangeboden scholing te volgen.
De Lymevereniging biedt aan al haar vrijwilligers een algemene
vrijwilligers cursus aan en de mogelijkheid te worden ingewerkt
Vergoeding van reiskosten
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Profielschets: Voorlichter op beurzen
Functienaam

Voorlichter op beurzen.

Indicatie
tijdsbesteding

Ongeveer 4 keer per jaar 2 dagdelen in de eigen regio. Daarnaast op
verzoek eventueel assistentie bij landelijke beurzen.

Plaats in de
organisatie
Taken en
verantwoordelijkheden

Maakt deel uit van een van de regioteams.

Wenselijke kwaliteiten
Vereisten
Wat bieden wij?

Geeft voorlichting en informatie over de Lymevereniging en de ziekte van
Lyme.
Verkoopt van een beperkt aantal artikelen in de infostand.
Deelt relevante ontvangen informatie met het regioteam.
Is empathisch en in staat snel en gemakkelijk contact te leggen en
mensen te boeien.
Heeft een internetverbinding en een e-mailadres.
Is bereid de door de Lymevereniging aangeboden scholing te volgen.
De Lymevereniging biedt aan al haar vrijwilligers een algemene
vrijwilligerscursus aan en de mogelijkheid te worden ingewerkt.
Vergoeding van reiskosten.
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Profielschets: Facebookbeheerder (algemene pagina)
Functienaam

Facebookbeheerder (algemene pagina)

Indicatie
tijdsbesteding

Gemiddeld een half uur per week, thuis uit te voeren.

Plaats in de
organisatie
Taken en
verantwoordelijkheden

Maakt deel uit van het landelijk team Communicatie.

Wenselijke kwaliteiten

Weet waardevolle informatie in te schatten en kent de mogelijkheden
van Facebook.
Is communicatief sterk, vindt het leuk om te schrijven en op de hoogte te
blijven van ontwikkelingen

Vereisten

Bezit een computer/tablet/telefoon, internetverbinding en een
emailadres.
Is bereid de door de Lymevereniging aangeboden scholing te volgen.

Wat bieden wij?

De Lymevereniging biedt aan al haar vrijwilligers een algemene
vrijwilligerscursus aan en de mogelijkheid te worden ingewerkt.

Verzamelt voor de Lymevereniging relevante informatie.
Plaatst deze informatie op de Facebook pagina.
Beheert de reacties.
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Profielschets: Facebook beheerder (jongerengroep)
Functienaam

Facebook beheerder (jongerengroep)

Indicatie
tijdsbesteding

Gemiddeld een half uur per week, thuis uit te voeren.

Plaats in de
organisatie

Maakt deel uit van het landelijk team Communicatie.
Werkt samen met het team Lotgenotenbijeenkomsten. (doelgroep
jongeren 18-35 jaar)
Verzamelt voor de Lymevereniging relevante informatie.
Plaatst deze informatie op de Facebook pagina.
Beheert de reacties.
Beheert het lidmaatschap van de groep.
Weet waardevolle informatie in te schatten en kent de mogelijkheden
van Facebook.
Is communicatief sterk, vindt het leuk om te schrijven en op de hoogte te
blijven van ontwikkelingen..
Leeftijd tussen de 18 en 35 jaar.
Bezit een computer/tablet/telefoon, internetverbinding en een
emailadres.
Is bereid de door de Lymevereniging aangeboden scholing te volgen.
De Lymevereniging biedt aan al haar vrijwilligers een algemene
vrijwilligerscursus aan en de mogelijkheid te worden ingewerkt.

Taken en
verantwoordelijkheden

Wenselijke kwaliteiten

Vereisten

Wat bieden wij?
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Profielschets: Twitterbeheerder
Functienaam

Twitterbeheerder

Indicatie
tijdsbesteding

Gemiddeld een half uur per week, thuis uit te voeren.

Plaats in de
organisatie
Taken en
verantwoordelijkheden

Maakt deel uit van het landelijk team Communicatie.

Wenselijke kwaliteiten

Vereisten

Wat bieden wij?

Houdt zich op de hoogte van (nieuwe) informatie.
Selecteert voor Lymevereniging-leden relevante informatie.
Twittert of retweet de informatie.
Beheert de reacties.
Signaleert trending topics.
Kent de mogelijkheden van Twitter.
Is communicatief sterk en vindt het leuk om door middel van beknopte
berichten de ziekte van Lyme onder de aandacht te brengen.
Houdt zich graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
Bezit een computer/tablet/telefoon, internetverbinding en een
emailadres.
Is bereid de door de Lymevereniging aangeboden scholing te volgen.
De Lymevereniging biedt aan al haar vrijwilligers een algemene
vrijwilligers cursus aan en de mogelijkheid te worden ingewerkt
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Profielschets: Moderator forum (website)
Functienaam

Moderator forum (website)

Indicatie
tijdsbesteding

Gemiddeld een uur per week, thuis uit te voeren.

Plaats in de
organisatie
Taken en
verantwoordelijkheden

Maakt deel uit van het landelijk team Communicatie

Wenselijke kwaliteiten
Vereisten

Wat bieden wij?

De berichtenstroom regelmatig volgen.
De forumregels bewaken.
De berichten en reacties van leden beheren.
De sfeer op het forum bewaken.
Vindt het leuk om mensen te helpen, die ervaringen met elkaar delen
Is in staat onderwerpen te rubriceren.
Bezit een computer/tablet/telefoon, internetverbinding en een
emailadres.
Is bereid de door de Lymevereniging aangeboden scholing te volgen.
Lymevereniging biedt aan al haar vrijwilligers een algemene
vrijwilligerscursus aan en de mogelijkheid te worden ingewerkt.
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Profielschets: Organisator regionale lotgenotenbijeenkomsten
Functienaam

Organisator regionale lotgenotenbijeenkomsten

Indicatie
tijdsbesteding

Twee dagdelen per bijeenkomst inclusief voorbereiding.
Er zijn gemiddeld 4 bijeenkomsten per jaar.

Plaats in de
organisatie
Taken en
Verantwoordelijkheden

Werkt samen in het regioteam.

Wenselijke kwaliteiten
Vereisten
Wat bieden wij?

Maakt de afspraken met de sprekers en de locaties.
Verzorgt de uitnodigingen en publiciteit.
Is samen met andere leden van het regioteam gastheer/vrouw tijdens de
bijeenkomst.
Maakt van elke bijeenkomst een kort verslag.
Regelt graag dingen, is gastvrij en legt gemakkelijk contacten.
Heeft thuis een internetverbinding en een emailadres.
Is bereid de door de Lymevereniging aangeboden scholing te volgen.
De Lymevereniging biedt aan al haar vrijwilligers een algemene
vrijwilligerscursus aan en de mogelijkheid te worden ingewerkt.
Reiskostenvergoeding
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Profielschets Spreker op regionale bijeenkomsten
Functienaam

Spreker op regionale bijeenkomsten.

Indicatie
tijdsbesteding
Plaats in de
organisatie
Taken en
verantwoordelijkheden

Ongeveer 4 keer per jaar 2 dagdelen per lezing inclusief voorbereiding.

Wenselijke kwaliteiten

Kan een presentatie verzorgen voor groepen en informatie helder
overbrengen.
Kent en deelt de uitgangspunten en doelstellingen van de
Lymevereniging.
Heeft een internetverbinding en een e-mailadres.
Is bereid de door de Lymevereniging aangeboden scholing te volgen..
De Lymevereniging biedt aan al haar vrijwilligers een algemene
vrijwilligerscursus aan en de mogelijkheid te worden ingewerkt
Vergoeding van reiskosten

Vereisten
Wat bieden wij?

Maakt deel uit van een regioteam.
Houdt zich op de hoogte van en geeft voorlichting en informatie over de
Lymevereniging en de ziekte van Lyme.
Beantwoordt vragen van de aanwezigen en leidt de discussie.
Houdt de presentatiematerialen actueel.
Deelt relevante ontvangen informatie met het regioteam.
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Profielschets: Medewerker informatieverspreiding
Functienaam

Medewerker informatieverspreiding.

Indicatie
tijdsbesteding
Plaats in de
organisatie
Taken en
verantwoordelijkheden

Enkele uren per maand.

Wenselijke kwaliteiten

Vereisten

Wat bieden wij?

Maakt deel uit van een regioteam.
Zorgt dat huisartsen, apothekers, dierenartsen, campings, hotels en
mogelijke andere betrokkenen / geïnteresseerden in de regio voorzien
worden van foldermateriaal van de Lymevereniging.
Controleert op regelmatige basis of de adressen waar foldermateriaal ligt
nog voldoende voorraad hebben en vult zo nodig aan.
Voorraad hiervoor aanvullen via de regio-contactpersoon / het HOB
Legt makkelijk contact.
Is in staat om administratie van adressen en materiaal bij te houden.
Kent en deelt de uitgangspunten en doelstellingen van de
Lymevereniging.
Heeft een internetverbinding en een e-mailadres
Beschikt over vervoer om de adressen van foldermateriaal te kunnen
voorzien.
Is bereid de door de Lymevereniging aangeboden scholing te volgen..
De Lymevereniging biedt aan al haar vrijwilligers een algemene
vrijwilligerscursus aan en de mogelijkheid te worden ingewerkt
Vergoeding van reiskosten
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Profielschets: Belangenbehartiger Collectief
Functienaam

Belangenbehartiger collectief.

Indicatie
tijdsbesteding

Afhankelijk van de projecten waaraan deelgenomen wordt 1 dag per
week.

Plaats in de
organisatie

Is lid van het landelijk bestuur of werkt daar nauw mee samen.

Taken en
verantwoordelijkheden

Komt op voor de gezamenlijke belangen van de leden en
vertegenwoordigt de vereniging daartoe in meerdere externe
overlegorganen zoals Zon &W, Medische adviescommissie, werkgroep
multidisciplinaire richtlijnen (met RIVM en NVAB) , voucherproject,
expertisecentrum.
Heeft enige kennis van of is bereid zich enigszins te verdiepen in de
medische, maatschappelijke en juridische aspecten van de ziekte van
Lyme.
Is in staat individuele problematiek te vertalen naar een breder,
algemeen niveau.
Beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord
als geschrift.
Kan kritisch luisteren en lezen, maar ook coöperatief zijn in overleg.
Is in staat Engelse teksten te lezen en te begrijpen.
Heeft bij voorkeur enig juridisch inzicht.
De Lymevereniging biedt aan al haar vrijwilligers een algemene
vrijwilligerscursus aan en de mogelijkheid te worden ingewerkt
Vergoeding van onkosten.

Wenselijke kwaliteiten

Vereisten

Wat bieden wij?
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Profielschets: Belangenbehartiger Individueel

Functienaam

Belangenbehartiger individueel.

Indicatie
tijdsbesteding

Gemiddeld 3 – 4 telefoongesprekken op eigen locatie, samen 1 dagdeel
per week, tijdstippen grotendeels zelf te bepalen.

Plaats in de
organisatie

Maakt deel uit van het team Voorlichting en Communicatie onder
verantwoordelijkheid van het landelijk bestuur.

Taken en
verantwoordelijkheden

Voert telefoongesprekken met mensen die zijn doorverwezen door de
telefoondienst (ingewikkeldere situaties).
Geeft persoonlijke adviezen met behulp van de Lymevereniging
Kennisbank en op basis van verenigingsstandpunten. De adviezen
kunnen o.a. betrekking hebben op
- UWV – keuringsproblemen
- Klachten en rechtszaken tegen zorgverzekeringen
- Medische tuchtzaken
- Kinderen onder toezichtstelling
- Leerplicht / AMK zaken

Wenselijke kwaliteiten

Kan goed luisteren en is geduldig.
Kan zich inleven, maar ook voldoende afstand bewaren.
Kan hoofd- en bijzaken onderscheiden.
Kan adviezen goed en overtuigend verwoorden.
Weet in de Lymevereniging Kennisbank relevante informatie te vinden.
Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en passief schriftelijk)
Is bereid zich op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen
op het gebied van Lymeproblematiek.
Heeft enig juridisch inzicht en kennis van relevante juridische uitspraken.
Passieve kennis van de Engelse taal.
De Lymevereniging biedt aan al haar vrijwilligers een algemene
vrijwilligerscursus aan en de mogelijkheid te worden ingewerkt.
Vergoeding van onkosten.

Vereisten

Wat bieden wij?
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Profielschets: Opleider in de regio
Functienaam

Opleider in de regio.

Indicatie
tijdsbesteding

Ongeveer 8 uur per te verzorgen opleiding. Na een inwerkperiode zal er
naar schatting 2 keer per jaar een opleiding zijn.

Plaats in de
organisatie
Taken en
verantwoordelijkheden

Maakt deel uit van een van de regioteams.

Wenselijke kwaliteiten

Heeft didactische kwaliteiten. Ervaring in het geven van trainingen aan
volwassenen strek tot aanbeveling.
Heeft toegang tot internet, een email adres en is bereid de door de
Lymevereniging aangeboden scholing te volgen.
De Lymevereniging biedt aan al haar vrijwilligers een algemene
vrijwilligerscursus aan en de mogelijkheid te worden ingewerkt.
Vergoeding van onkosten.

Vereisten
Wat bieden wij?

Zet trainingen op voor de vrijwilligers van de Lymevereniging.
Geeft trainingen voor de vrijwilligers in de eigen regio.
Verzorgt de benodigde locaties.
Rapporteert over de trainingen en de resultaten van de deelnemers.
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Profielschets: Regio Coördinator
Functienaam

Regio Coördinator.

Indicatie
tijdsbesteding
Plaats in de
organisatie
Taken en
verantwoordelijkheden

Enkele uren – een halve dag per week.

Wenselijke kwaliteiten

Vereisten

Wat bieden wij?

Maakt deel uit van een regioteam.
Informeren en begeleiden van alle vrijwilligers in de regio m.b.t. alle
voorkomende zaken in verband met Lyme.
Inwerken van alle voorlichters, per telefoon en op beurzen.
Iedereen voorzien van materialen.
Is regelmatig op beurzen, bij lotgenotencontacten en lezingen aanwezig.
Overzicht houden van regionale beurzen, lezingen en
lotgenotencontacten.
Declaraties vrijwilligers uit de regio beoordelen en doorzetten naar de
penningmeester.
In staat om administratie van alles wat speelt in de regio bij te houden.
Kent en deelt de uitgangspunten en doelstellingen van de
Lymevereniging.
Communiceert goed en heeft kwaliteiten om vrijwilligers in te werken en
te begeleiden.
Beschikt over vervoer om inwerken en begeleiding in de regio op locatie
te kunnen doen.
Heeft een internetverbinding en een e-mailadres.
Is bereid de door de Lymevereniging aangeboden scholing te volgen.
De Lymevereniging biedt aan al haar vrijwilligers een algemene
vrijwilligerscursus aan en de mogelijkheid te worden ingewerkt
Vergoeding van reiskosten
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VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST
Actief lid van de Lymevereniging
Personalia
Achternaam
Voornaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Mobiel
Email adres
Geboortedatum
De vrijwilliger zet zich in voor de volgende zaken:
o Lotgenotencontact
o Voorlichting/lezingen e.d.
o Bestuur
o Organisatie evenementen
o Redactie kwartaalblad “Lyme”
o Media
o Telefonische informatiedienst
o Fonds(en)werving
o Anders:…………………………….
Svp aankruisen wat van toepassing is.
De vrijwilliger is wel/niet beschikbaar voor bepaalde(losse) activiteiten

NVLP

Vrijwilligersovereenkomst
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De Lymevereniging en de vrijwilliger spreken het volgende af:
1. Op basis van de opgave op de eerste pagina zijn de volgende afspraken gemaakt
m.b.t. taken en werkzaamheden van de vrijwilliger:
Contactpersoon vanuit de
Lymevereniging:
Taak:
Werkzaamheden:

2. De vrijwilliger heeft zich te houden aan de verenigingsstandpunten en het
vrijwilligersbeleid van de vereniging, zie hiervoor de bijlagen;
3. De vrijwilliger heeft een oriëntatieperiode van zes maanden. De oriëntatieperiode
wordt afgesloten met een evaluatiegesprek met zijn/haar contactpersoon;
4. De vrijwilliger heeft recht op begeleiding, ondersteuning en
deskundigheidsbevordering ten behoeve van de vrijwilligerswerkzaamheden;
5. In geval van verhindering zal de vrijwilliger desbetreffende coördinator tijdig
informeren of voor vervanging zorgen;
6. Onkosten worden vergoed op basis van de declaratieregeling volgens de richtlijn van
vereniging zoals omschreven in het huishoudelijk regelement, zie hiervoor de
website:www.lymevereniging.nl;
7. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hetgeen hem/haar ter kennis komt over de
patiëntenorganisatie en over de individuele leden met discretie en zorgvuldigheid zal
worden behandeld. Medische informatie van patiënten valt onder de wet
bescherming persoonsgegevens;
8. De Lymevereniging heeft voor alle vrijwilligers een verzekering afgesloten tegen
wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen bij uitoefening van taken ten behoeve van
de vereniging.
9. Indien de vrijwilliger besluit tot beëindiging van de vrijwilligerswerkzaamheden, dan
dient hij/zij de desbetreffende coördinator hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte
te stellen. De door de vereniging ter beschikking gestelde materialen dienen
geretourneerd te worden;
10. De vrijwilliger mag geen medische adviezen geven. Indien hij/zij dit toch doet dan
kan de vereniging daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden;
De vrijwilliger verklaart kennis te hebben genomen van de afspraken in de
vrijwilligersovereenkomst en deze afspraken te onderschrijven.

Plaats
Datum
Handtekening vrijwilliger
Naam en handtekening
contactpersoon
Lymevereniging
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