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Activiteiten 
Op 27 oktober 2012 hielden we onze 12e contactdag, in Geldrop. Op het programma stonden: 

 Opening door het bestuur 

 Leon van der Vliet: ik en mijn Moebius 

 Lilian Roex (Stichting Mee):  over PGB 

 Prof. Padberg 

 Dr. De Swart, slikken en spreken. 

Er waren ca 25 volwassenen en 10 kinderen aanwezig. 

Nieuwe aanmeldingen 
In 2012 hebben we geen aanmeldingen van nieuwe patiënten gehad. 

Bestuur 
Het bestuur bestond begin 2013 uit 5 personen, te weten: 

 Ben van Zanten 

 Martin van Abswoude 

 Wim van der Vliet 

 Bonnie Kes-van der Velde 

 Mandy Haanraads 

Bonnie nam in de loop van 2012 afscheid van het bestuur. Jammer is, dat er nu geen ‘Moebius patiënten’ meer in het 

bestuur van de stichting zelf zitten, alleen ‘ouders van’. Ze heeft 8 jaar meegeholpen bij het bestuur. Haar taken: 

jongerencontact en nieuwsbrief worden overgenomen door Mandy. 

De taakverdeling binnen het bestuur was als volgt: 

Taken binnen het bestuur 

Bestuursleden Martin, Ben, Wim, Mandy 

Voorzitter Martin 

Secretaris Ben 

Penningmeester Wim 

Lotgenotencontact Martin 

Jongerencontact Bonnie -> … 

Contactdag Allen 

Nieuwsbrief inhoudelijk Mandy 

Nieuwsbrief verspreiden Ben & Mandy 

Website Ben 

 

We hebben in 2012 5 bestuursvergaderingen gehouden: 

 25 feb bij Bonnie 

 16 juni bij Mandy 

 24 aug, 23 sept en 22 okt via Skype 

 

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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We hebben voor het eerst ook online vergaderd via Skype. Ondanks de verbindingsproblemen scheelt dit erg veel tijd, 

omdat bij een normale vergadering door de reistijd de zaterdagochtend en een groot deel van de middag bezet zijn, 

terwijl de online vergadering 1 a 1½ uur duurt. 
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Nieuwsbrieven 
Er zijn 2 nieuwsbrief uitgekomen: 

 Jg16nr1 (juni 2012): Bestuurszaken, contactdag 2012 

 Jg16nr2 (okt 2012): Contactdag 2012 

Media 
Geen nieuws 

Website 
De website is geüpgraded van statische HTML pagina’s naar Joomla. Dit is een CMS (Content Management Systeem) 

waarmee de website gemaakt kan worden. Pagina’s worden gemaakt als artikelen, net als in een krant of tijdschrift en 

meerdere mensen kunnen de site bijwerken, er zijn rolverdelingen te maken zoals auteur, publisher  etc. 

Andere activiteiten 
Er zijn verder geen activiteiten geweest in 2012, het was een rustig jaar qua activiteiten. 

 

 


