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Voorwoord

Beste leden,

Voor u ligt het 6e jaarverslag van de Vereniging voor Ectodermale Dysplasie. Een jaarverslag dat 
geschreven is aan de vooravond van “tweede golf van COVID-19”. Een jaarverslag dat geschreven is 
over 2019, maar overschaduwd wordt door het Coronavirus in 2020. 

Tweeduizendnegen en was een mooi jaar voor de vereniging. Zowel op gebied van kennisdeling en -
ontwikkeling als ook op financieel vlak. Dit jaarverslag is slechts een korte samenva ng van alles wat
er in dat jaar is gebeurd.

Ik wens u veel leesplezier en zie u graag op de komende digitale ALV.

Namens het bestuur van de VVED,

Herald Hagedoorn
Secretaris 
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Bestuurszaken

Op zaterdag 2 november 2019, die tijdens de jaarlijkse informatiedag plaats vond in Eindhoven, waren
er geen noodzakelijke bestuurswijzigingen. Een oproep om deel te nemen aan het bestuur, werd door 
twee leden beantwoord.

Kandidaten per 2 november 2019:
 Tim Haan
 Ingrid van Hamont

In de eerstkomende ALV zullen deze kandidaat bestuursleden worden benoemd, mits er geen 
gegronde bezwaren worden opgeworpen.

Samenstelling per 2 november 2019:

 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
 Tim Haan kandidaat bestuurslid
 Ingrid van Hamont kandidaat bestuurslid

Aangezien we een even aantal bestuursleden hebben en meer dan de statutair bepaalde maximaal 
negen bestuursleden, dient er een lid uit het bestuur te stappen. Dit zal worden voorgesteld in de 
eerstkomende ALV.

Leden

In 2019 is het ledenaantal gegroeid van 51 naar 54 adressen. We verwachten dat er gestage groei 
blijft.
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Activiteiten en bijeenkomsten

Informatiedag 2019
Op zaterdag 2 november 2019 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 aandoening ED. Een update van het wereldwijde onderzoek, de medische kennis 
en ervaringen van de Nederlandse artsen en de ervaringen van patiënten en ouders/verzorgers of 
andere naasten werden gedeeld.
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.

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.
Door het toevoegen van de ANBI status is ook het sponsoren voor sommige partijen interessanter 
geworden.

Multidisciplinair spreekuur voor ED patiënten
In december 2019 is er voor de derde keer het multidisciplinair spreekuur in het Erasmus UMC 
geweest. Op een compleet nieuwe locatie in het verbouwde ziekenhuis konden leden gebruik maken 
van de kennis van specialisten op gebied van kaakchirurgie, genetica en orthodontie. Het was voor de
leden waardevol dat zij de mogelijkheid hadden 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 2019 heeft onze voorzitter deelgenomen aan de internationale bijeenkomst in Stuttgart (D). Een 
verslag hiervan is terug te lezen op onze website.

PR en communicatie

Naast het delen van informatie op de website zijn we ook te vinden op:
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Financiële ontwikkelingen

Vereniging voor Ectodermale Dysplasie – Eindhoven per 31-12-2019
Debiteuren € 0,00 Kapitaal €  13.168,76
Overige vorderingen € 0,00 Crediteuren € 0,00
Bank € 12.968,20
Kas € 200,56

Totaal € 13.168,76 Totaal € 13.168,76

Staat van baten en lasten Vereniging voor Ectodermale Dysplasie – Eindhoven per 31-12-2019

Inkomsten
Contributies € 340,00
Giften en donaties € 5.139,50

Uitgave
Bankkosten € 155,39
Internationale bijeenkomst € 564,33
Onkostenvergoeding vrijwilligers infodag € 50,00
Kosten informatiedag € 139,95
Reclame/marketing € 31,44
Bestuursaansprakelijkheid verzekering € 475,80

Totaal € 1.416,91 € 5.479,50

Resultaat 2019  € 4.062,59

Saldoverloop Vereniging voor Ectodermale Dysplasie – Eindhoven per 31-12-2019
Beginsaldo bank 2019 € 8.848,62 Beginsaldo kas 2019 € 257,55
Resultaat bank 2019 € 4.119,58 Resultaat kas 2019 € -56,99

Eindsaldo bank 2019 € 12.968,20 Eindsaldo kas 2019 € 200,56

Eindsaldo totaal 2018 € 13.168,76

Korte toelichting op het resultaat.

2019 is weer een goed financieel jaar geweest voor de vereniging. Er is weer een internationale 
bijeenkomst geweest waarbij Inge als voorzitter bij de vereniging aanwezig was. Ook is de 
informatiedag wederom in Eindhoven gehouden. Dankzij de inzet van een aantal leden hebben we 
hiervoor de kosten weer laag weten te houden.
Dit jaar is weer een groot deel van de uitgaven gegaan naar de administratieve lasten die voornamelijk
bestaan uit de bestuursaansprakelijkheidsverzekering en de bankkosten.

Daar tegenover staat wel weer een stijgende lijn aan contributie inkomsten, giften van een aantal
leden, een aantal vaste sponsoren en de geweldige kerstactie van “onze” Toon. Toon heeft met de
kerstactie en zijn chocoladerepen maar liefst € 4.400,000 voor de vereniging weten op te halen.

Een mooi positief resultaat dat we weer zoveel mogelijk gaan inzetten voor de doelen van de 
vereniging.
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Bijlage 1. Verslag kascommissie

“Helaas, COVID-19 heeft er ook voor gezorgd dat het verslag van de
kascommissie nog  niet gereed is. Deze zal voorafgaand aan de 
ALV inzichtelijk zijn.”
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