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Activiteiten 
We hielden op 13 nov 2010 onze contactdag, in gemeenschapshuis Zesgehuchten te Geldrop. 

Programma: 

 11:00 Inleiding bestuur 

 11:15 Prof Padberg 

 12:00 Prof Keysers 

 13:30 Mw. Renske Draaijer; Orthoptist 

 14:15 Prof dr. Stefaan Berge: kaakchirurg 

 

Een uitstekend geslaagde dag, leuke sprekers… een goed programma maar wel wat te lang; 4 sprekers die ook nog een 

goed en uitgebreid verhaal hadden. Kinderopvang was wat rommelig, ook omdat Bonnie op het laatste moment niet kon 

(begrafenis). Er waren ook bijzonder veel kinderen (wellicht meer dan we verwacht hadden). 

De kosten van de dag vallen erg mee: € 270,44   (waarvan € 84,- zaalhuur, en kosten bloemen /wijn, boodschappen de 

grootste kostenposten waren.) In het algemeen kunnen we dus stellen dat het een erg geslaagde dag was, we hebben ook 

veel positieve reacties ontvangen. 

Nieuwe aanmeldingen 
We kregen in 2010 6 nieuwe aanmeldingen van patiënten en hun gezinnen, soms grootouders. Hierbij zaten 5 nieuwe 

Moebius patiënten (geboren: 1985, 2000, 2 in 2006, 2009). 

Bestuur 
De takenverdeling was als volgt: 

Taken 

Bestuursleden Martin van Abswoude, Jacob Meijer, Ben van Zanten, Bonnie Kes – van der Velde, Wim van der Vliet 

Voorzitter Martin 

Secretaris Ben 

Penningmeester Jacob 

Lotgenotencontact Martin 

Jongerencontact Bonnie 

Contactdag Jacob, Bonnie 

Nieuwsbrief inhoudelijk Bonnie 

Nieuwsbrief verspreiden Ben 

Website Ben 

 

We hebben in 2010 drie bestuursvergaderingen gehouden; 6 maart bij Ben, 26-6 bij Bonnie, 2-10 bij Martin. 

Jacob heeft 12 jaar in het bestuur gezeten (20 feb 1999 – 12 feb 2011) 

Nieuwsbrieven 
Er zijn 2 nieuwsbrieven uitgekomen: jg14nr1 (juni 2010): Info over contactdag. En jg14nr2 (okt 2010) Afscheid Jacob 

van het bestuur, en contactdag. 

Website, Media 
 Yolanda had een interview in het NH dagblad 

 BNN: Je zal het maar hebben. In de aflevering van 21 maart 2010 had Valeria Zeno een ontmoeting met een 

Moebius patiënt: Angelo. 
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Andere activiteiten 
We hebben dit jaar de vernieuwde folder die in 2009 afgemaakt is, verspreid. Hij was al in de nieuwsbrief van jg13nr1 

meegestuurd, is nu ook aan 250 ziekenhuis adressen verstuurd, op de infotafel ter inzage gelegd, en op de website 

aangekondigd. Verschillende mensen hebben wat exemplaren meegenomen tijdens de contactdag. 


