
Plaats: Geldrop 

Datum: 24 jan 2016 

Jaarverslag 

over 2014 

Moebius 

Syndroom 

Stichting 

 
 

 
 

Moebius Syndroom Stichting 

Gravenstraat 30 

5663 GC Geldrop 
tel: 040 - 2800559 

 

 
KvK Amsterdam nr 41217519 

postbank rekeningnr 7711053 

 
Internet homepagina: 

 http://moebiussyndroom.nl 

e-mail adres: 
 info@moebiussyndroom.nl 

 

 

Moebius Syndroom Nieuwsbrief 

Hagerpad 1 

5509 LS Veldhoven 
tel 040 - 2691957 

 

Lotgenoten contacten 

Gravenstraat 30 

5663 GC Geldrop 
tel: 040 - 2800559 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 

1 van 2 

 

Activiteiten 
We hielden op 13 september 2014 onze 13e contactdag, een informele bijeenkomst in dierenpark Ouwehands. Er waren 

26 volwassenen en 19 kinderen aanwezig. Mensen werden ontvangen met koffie, er was een gezamenlijke lunch en 

bezoek aan het park. Het was een gezellige dag, en goed om nieuwe contacten te leggen en oude aan te halen. 

Nieuwe aanmeldingen 
In 2014 hebben we geen aanmeldingen van nieuwe patiënten gehad. 

Bestuur 
Het bestuur bestond begin 2014 uit 3 personen, te weten: 

 Ben van Zanten 

 Wim van der Vliet 

 Mandy Haanraads 

Omdat Martin van Abswoude onlangs afscheid genomen heeft van het bestuur, heeft Mandy de taak van voorzitter 

overgenomen. Verder zijn we op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden, die werden ook gevonden: Jenny Potappel 

(vanaf 17 maart 2014), en Jacqueline Vrieling vanaf 13 sept. 

De taakverdeling binnen het bestuur was als volgt: 

Taken binnen het bestuur 

Bestuursleden Ben, Wim, Mandy, Jenny, Jacqueline 

Voorzitter Mandy 

Secretaris Ben 

Penningmeester Wim 

Lotgenotencontact - 

Jongerencontact - 

Contactdag Allen 

Nieuwsbrief inhoudelijk Mandy 

Nieuwsbrief verspreiden Ben & Mandy 

Website Ben 

 

We hebben in 2014 4 bestuursvergaderingen gehouden: 

 24 feb bij Mandy 

 17 maart via Skype 

 16 juni bij Wim 

 13 sept in Ouwehands na de dierentuindag 

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

en zeilen van de stichting zelf. 
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Nieuwsbrieven 
Er zijn 2 nieuwsbrieven uitgekomen: 

 jg18nr1 (mei 2014): Wijzigingen in het bestuur (afscheid Martin, welkom Jenny), contactdag Ouwehands 

 jg18nr2 (dec 2014): Wijzigingen in het bestuur (welkom Jacqueline), kort verslag contactdag, glimlachoperatie 

Thomas 

Media 
 Telegraaf en Algemeen Dagblad, 30 april 2014: Moeder die niet kan lachen, weigert operatie. 

Website 
Er zal gekeken worden naar een vernieuwde layout voor de website. 

Andere activiteiten 
Er zijn verder geen activiteiten geweest in 2014, het was een rustig jaar qua activiteiten. 

 

 


