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Activiteiten 
In 2011 is geen contactdag gehouden. De laatste contactdag was in 2010, de volgende komt in 2012. 

Nieuwe aanmeldingen 
In 2011 hebben we een aanmelding bij de Stichting gehad, het betrof een familielid van een Moebius patiënt. 

Bestuur 
Het bestuur bestond begin 2011 uit 6 personen, te weten: 

 Jacob Meijer 

 Ben van Zanten 

 Martin van Abswoude 

 Wim van der Vliet 

 Bonnie Kes-van der Velde 

 Mandy Haanraads 

Mandy is sinds 12 feb 2011 bij het bestuur ingetreden. Jacob heeft dit jaar afscheid genomen van het bestuur. Jacob is 12 

jaar lid geweest van het bestuur, van 20 feb 1999 t/m 12 feb 2011. Zijn taken (Penningmeester) worden overgedragen 

naar Wim. 

De taakverdeling binnen het bestuur was als volgt: 

Taken binnen het bestuur 

Bestuursleden Martin, Ben, Wim, Bonnie, Mandy 

Voorzitter Martin 

Secretaris Ben 

Penningmeester Wim 

Lotgenotencontact Martin 

Jongerencontact Bonnie 

Contactdag Bonnie 

Nieuwsbrief inhoudelijk Bonnie -> Mandy 

Nieuwsbrief verspreiden Ben 

Website Ben 

 

We hebben in 2011 3 bestuursvergaderingen gehouden: 

 12 feb bij Wim 

 11 juni bij Wim 

 29 okt bij Ben 

 

De belangrijkste vergaderonderwerpen in het algemeen zijn de nieuwsbrief, organisatie van de contactdag, en het reilen 

en zeilen van de stichting zelf. 

 

Ben en Mandy zijn naar een KvK seminar “Wetten en regelingen voor de Stichting”  geweest, waar allerlei informatie 

behandeld is over wat het inhoudt om een Stichting te zijn, en het verschil tussen een Stichting en een Vereniging. 
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Nieuwsbrieven 
Er is in 2011 een nieuwsbrief uitgekomen: 

 Jg15nr1 (dec 2011): Bestuurszaken (afscheid Bonnie, welkom Mandy), contactdag 2012,  

Arnold Nijhuis bij de Talenten dag NOC/NSF 

Media 
Geen nieuws 

Website 
De website is handmatig gebouwd met HTML pagina’s en kan daardoor alleen door Ben onderhouden worden. We gaan 

op zoek naar een nieuwe vorm van website, op basis van een CMS (Content Management Systeem) zoals Joomla. 

Andere activiteiten 
We hebben regels opgesteld hoe we omgaan met de privacy van gegevens die aan ons verstrekt worden. Deze regels 

hebben we op onze website gepubliceerd. 

 

 

 


