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Voorwoord 

 
 
Beste leden, 
 

Voor u ligt het 5e jaarverslag van de Vereniging voor Ectodermale Dysplasie. Dit jaar hebben we ons 

1e lustrum mogen vieren. We hebben er op de jaarlijkse Infodag feestelijk bij stilgestaan.  

In 2018 hebben we weer een paar mooie ontwikkelingen mee mogen maken. Inge van der Elst is 

weer toegetreden tot het bestuur en heeft de taak als voorzitster de VVED weer op zich genomen. 

Daarnaast is Jerremy Groenendaal in Murcia geweest, op de internationale conferentie voor ED. 

 

We hebben dit jaar ons beleidsplan ook goed onder de loep genomen en aangepast op de 

toekomstvisie voor de komende jaren. De doelstellingen zijn onveranderd: Het helpen van mensen in 

België en Nederland die voor het eerst geconfronteerd worden met de aandoening ED, 

ondersteunen van leden die reeds bekend zijn met deze aandoening in hun behoefte aan informatie 

en samenzijn en het vergaren en delen van kennis over ED. 

 

Een vereniging kan alleen bestaan door de leden en door hen kan zij haar doelen bereiken. De inzet 

van ons allen bepaalt hoe succesvol we zijn. We zijn dankbaar voor de inzet van de leden en willen 

ook dit jaar een beroep op een ieder blijven doen. 

 

Ik wens u allen veel leesplezier en zie u graag op de komende ED informatiedag. 

 

 

Namens het bestuur van de VVED, 
 
 
Herald Hagedoorn 
Secretaris VVED 
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Bestuurszaken 
 
Op zaterdag 3 november 2018, tijdens de jaarlijkse informatiedag die plaats vond in Eindhoven, zijn er 
bestuurswijzigingen voorgesteld aan de leden. De leden hebben die dag tijdens de ALV de 
goedkeuring gegeven aan de volgende samenstelling van het bestuur. 
 
Aftredend en herkiesbaar per 3 november 2018: 
 

 Herald Hagedoorn, secretaris 
 

 Bjørn Seerden, penningmeester 
 

 Jerremy Groenendal, bestuurslid 
 

 Tineke Seerden, bestuurslid 
 
Kandidaten per 3 november 2018: 
Tijdens de informatiedag hebben we een nieuwe aanmelding voor de voorzitter ontvangen. 
 

 Inge van der Elst, voorzitter 
 
Inge is in de vergadering door de leden benoemd als voorzitter en zal daarmee weer het gezicht 
vormen van de vereniging en de internationale betrekking verder aanhalen. 
 
Samenstelling per 3 november 2018: 
 

 Inge van der Elst, voorzitter 
 

 Herald Hagedoorn, secretaris 
 

 Bjørn Seerden, penningmeester 
 

 Jerremy Groenendal, bestuurslid 
 

 Tineke Seerden, bestuurslid 
 

 Ben Mussely, bestuurslid 
 

 Helene Deckers, bestuurslid 
 

 Philippe Van Rijswijck, bestuurslid 
 
 
We willen bij deze meteen de oproep plaatsen onder onze leden om zich aan te melden als potentieel 
bestuurslid. Het bestuur vindt het erg belangrijk om zo veel mogelijk nieuwe input in het bestuur te 
krijgen.  

 
Leden 
 
In 2018 is het ledenaantal gegroeid van 49 naar 51 gezinnen. We verwachten dat dit aantal het 
komende jaar verder zal gaan groeien.  
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PR en communicatie 
 
In 2017 waren de voorbereidingen om een algemene informatieve film over ectodermale dysplasie én 
een informatieve film gericht op medici te maken, al in volle gang. Maar in juni van 2018 was het dan 
eindelijk zo ver! Met trots hebben we de beide films mogen presenteren en lanceren op internet. 
Ook het digitale prentenboek met als titel “Wie ben ik en wie ben jij” is in september online gezet. Dit 
digitale prentenboek kan ouders met jonge kinderen helpen om de aandoening begrijpelijker te maken 
onder leeftijdsgenootjes van het kind. 
 
Daarnaast zijn er, vanuit het beleidsplan, na de informatiedag 2018 werkgroepen opgericht om meer 
partijen uit de medische wereld te informeren. In 2019 zal dit verder worden uitgerold. 
 
Een aantal keren per jaar wordt er nu een digitale nieuwsbrief verstuurd naar alle leden. 
 
Tot slot zijn we, buiten de website om, ook te vinden op: 
 

                 als je op het logo klikt ga je naar de juiste plaats. 
 
 

 Activiteiten en bijeenkomsten 
 
Informatiedag 2018 
Op zaterdag 3 november 2018 is de jaarlijkse ED 
(Ectodermale Dysplasie) informatiedag gehouden op 
basisschool “de Boschuil” in Eindhoven. Deze dag 
stond in het teken van het uitwisselen van informatie 
over de erfelijke aandoening ED. Deze informatie 
betrof de status van het wereldwijde onderzoek, een 
update van de medische kennis en ervaringen van de 
Nederlandse artsen en de ervaringen van patiënten en 
ouders/verzorgers of andere naasten. 
Kinderen (met èn zonder ED) hebben elkaar die dag 
ook ontmoet en op hun eigen manier hebben ze 
ervaringen uitgewisseld, maar vooral veel met elkaar 
gespeeld. 
 
Daarnaast hebben we het 5 jarige bestaan van de 
officiële vereniging gevierd.  
De informatiedagen en de het informeren van 
patiënten en belanghebbenden gebeurde natuurlijk al 
een aantal jaren langer. Maar in 2013 is er besloten 
om de vereniging een meer officiëler tintje te geven 
door de vereniging op te richten bij de notaris, in te 
schrijven bij de kamer van koophandel en een officieel 
logo te laten maken. Op die manier is de vereniging  
een serieuzere gesprekspartner voor de medische 
wereld en kan het meer slagkracht krijgen om ED 
onder de aandacht te brengen, mensen te informeren, te verbinden en te ondersteunen. 
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Door het toevoegen van de ANBI status is ook het sponsoren voor sommige partijen interessanter 
geworden. 
 
 
 
Multidisciplinair spreekuur voor ED patiënten 
In juni 2018 stond er voor de derde keer een multidisciplinair spreekuur in het Erasmus UMC op de 
planning. Helaas is deze door te weinig animo onder de leden niet doorgegaan. Het bestuur gaat 
bekijken wat hier de reden voor is en hoe, of in welke vorm we het multidisciplinair spreekuur in de 
toekomst toch weer voort kunnen zetten. Het is voor leden immers belangrijk dat zij de mogelijkheid 
moeten blijven houden om in één dag verschillende vragen bij verschillende specialisten neer te 
leggen. Voor het Erasmus UMC is het spreekuur waardevol omdat ze op deze manier ervaringen en 
expertise uitbouwen op basis van de patiëntengroep.  
 
Internationale contacten 
In 2018 is er een internationale bijeenkomst geweest In Murcia. Jerremy Groenendal is vanuit het 
bestuur als afgevaardigde van de vereniging naar Spanje afgereisd. 
 
 
Een verslag van dit congres is terug te lezen op onze website. 
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Financiële ontwikkelingen 
 
 

Vereniging voor Ectodermale Dysplasie – Eindhoven per 31-12-2018 

Debiteuren € 0,00 Kapitaal €  9.106,17 
Overige vorderingen € 0,00 Crediteuren € 0,00 
Bank € 8.848,62   
Kas € 257,55   
    

Totaal € 9.106,17 Totaal € 9.106,17 
 
Staat van baten en lasten Vereniging voor Ectodermale Dysplasie – Eindhoven per 31-12-2018 
 
Inkomsten    
Contributies  € 240,00  
Giften en donaties  € 482,00  
    
Uitgave    
Bankkosten € 155,32   
Internationale bijeenkomst € 745,87   
Onkostenvergoeding vrijwilligers infodag € 63,99   
Kosten informatiedag € 273,43   
Reclame/marketing € 2.240,30   
Bestuursaansprakelijkheid verzekering € 508,44   
    

Totaal € 3.987,35 € 722,00  
    
Resultaat 2018    € -3.265,35 negatief 
 

Saldoverloop Vereniging voor Ectodermale Dysplasie – Eindhoven per 31-12-2018 

Beginsaldo bank 2018 € 12.066,52 Beginsaldo kas 2018 € 305,00 
Resultaat bank 2018 € -3.217,90 Resultaat kas 2018 € -47,45 
    
Eindsaldo bank 2018  € 8.848,62 Eindsaldo kas 2018 € 257,55 
    

Eindsaldo totaal 2018 € 9.106,17   
 
Korte toelichting op het negatieve resultaat. 
 
In 2017 is een grote inzameling geweest om geld bij elkaar te halen voor de filmpjes die wij als 
vereniging wilden ontwikkelen. De opnames zijn in 2017 gestart en de montage en afronding is in 
2018 geweest. De factuur hiervoor is ook in 2018 pas ontvangen en betaald. Tevens hebben we dit 
jaar het vijfjarige jubileum gevierd en daarvoor wat extra reclame materiaal laten maken. Beide posten 
zijn terug te vinden onder reclame/marketing. 
 
In 2018 is er weer een internationale bijeenkomst geweest.  
 
In 2018 zijn de contributies tegengevallen omdat slechts een deel van de leden een automatische 
machtiging heeft afgegeven en er zijn geen grote acties ondernomen om giften en donaties te werven. 
 
Met een positief saldo van ruim € 9.000,00 hoeven we ons nog geen zorgen te maken. Maar we 
zullen wel moeten kijken of we richting de toekomst vastere inkomstenbronnen kunnen 
realiseren.
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Bijlage 1. Verslag kascommissie
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