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Voorwoord 

 
 
Beste leden, 
 
Voor u ligt het 8e jaarverslag van de Vereniging voor Ectodermale Dysplasie. Acht jaren liggen achter 
ons, waarin we van een groep van geïnteresseerden en één actief organiserende we naar een 
volwaardige, financieel gezonde, vereniging zijn gegaan, met een gestaag groeiend ledenaantal. 
Een vereniging ook, met relatief veel bestuurswisselingen. Zie je in andere verenigingen vaak leden, 
die 10 of meer jaar de vereniging besturen, bij ons zijn leden vaak kort bestuurslid. De algemene 
deler van het stoppen van bestuursleden is een wijziging in de persoonlijke situatie, waardoor de 
belasting van de persoon of het gezin hoger wordt. De bestuursfunctie wordt dan opgegeven. Het 
huidige bestuur bekijkt mogelijkheden om deze belasting te verminderen. Dat kan wellicht door de 
frequentie van overleg aan te passen, taken over meer leden te verdelen en minder taken/doelen te 
willen realiseren. 
 
Een vereniging is alleen een gezonde vereniging als de leden daar actief aan bijdragen. Dat kan op 
veel manieren. (Sponsor)activiteiten organiseren om inkomsten te genereren, de publiciteit 
opzoeken,  het netwerk in de medische wereld aan te spreken, de website beheren, templates te 
maken voor verschillende doelgroepen, etc. 
Leden of de directe omgeving ervan kunnen en kennen vaak meer dan de bestuursleden, waardoor 
ze met elkaar de vereniging sterker kunnen maken. 
 
Afgelopen twee jaar hebben we elkaar bijna niet kunnen opzoeken door de beperkende maatregelen 
om besmetting met COVID-19 te voorkomen. Dit jaar kan het weer en vragen we jullie nog explicieter 
dan andere jaren om ons mee te helpen de vereniging op te laten bloeien.  
Met elkaar kunnen we van de VVED een groei- en bloeivereniging maken. samen zijn we sterker! 
 
Ik wens je veel leesplezier en zie je graag op de komende Infodag op 21 mei a.s. 
 
 

Namens het bestuur van de VVED, 
 
 
Herald Hagedoorn 
Secretaris  
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Bestuurszaken 
 
Op zaterdag 6 november 2021, tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering die door Corona 
digitaal via Teams plaats vond, 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 per 6 november 2021: 
 

 Ingrid van der Elst 
 Helene Deckers 
 Philippe van Rijswijck 
 Jerremy Groenendal 

 
Wij willen deze vier leden bedanken voor hun inzet en bijdrage aan de ontwikkeling van de vereniging. 
 
Samenstelling per 6 november 2021: 
 

 Herald Hagedoorn, secretaris 
 Bjørn Seerden, penningmeester 
 Tineke Seerden, bestuurslid 
 Tim Haan bestuurslid 
 Ingrid van Hamont bestuurslid 

 
Er is momenteel geen voorzitter. Deze rol wordt gezamenlijk door het bestuur richting externe partijen 
opgepakt.  
Het bestuur heeft in 2021 twee officiële (digitale) bestuursvergaderingen gehad en daarnaast 7 korte 
sessies, waarin de status van de acties werden doorgenomen. 

 
 
Leden 
 
In 2021 is het ledenaantal gegroeid van 57 naar 61 adressen. We verwachten dat er gestage groei 
blijft. 
 
 
 

Activiteiten en bijeenkomsten 
 
De jaarlijkse informatiedag stond gepland op 6 november. Helaas moesten we ook deze keer de 
infodag annuleren. Wat wel doorging was een digitale algemene ledenvergadering (ALV). 
 

 
PR en communicatie 
 
Ook in 2021 hebben we de media opgezocht en stonden we in de Flair en een vakblad voor 
tandartsen.  
 
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 31-12-2021 
Debiteuren € 0,00 Kapitaal €  15.955,95 
Overige vorderingen € 0,00 Crediteuren € 0,00 
Bank € 15.467,39   
Kas € 488,56   
    
Totaal € 15.955,95 Totaal € 15.955,95 
 
Staat van baten en lasten Vereniging voor Ectodermale Dysplasie – Eindhoven per 31-12-2021 
 
Inkomsten    
Contributies  € 320,00  
Giften en donaties  € 407,49  
Eigen acties (Toon's Magic Horizony)  € 276,95  
    
Uitgave    
Bankkosten € 160,85   
Internationale bijeenkomst € 0,00   
Onkostenvergoeding vrijwilligers infodag € 0,00   
Kosten informatiedag € 0,00   
Reclame/marketing € 106,88   
Bestuursaansprakelijkheid verzekering € 495,84   
    
Totaal € 763,57 € 1004,44  
    
Resultaat 2021    € 240,87 
 

Saldoverloop Vereniging voor Ectodermale Dysplasie – Eindhoven per 31-12-2021 
Beginsaldo bank 2021 € 15.226,52 Beginsaldo kas 2021 € 488,56 
Resultaat bank 2021 € 240,87 Resultaat kas 2021 € 0,00 
    
Eindsaldo bank 2021 € 15.467,39 Eindsaldo kas 2021 € 488,56 
    
Eindsaldo totaal 2021 € 15.955,95   
 
 
Korte toelichting op het resultaat: 
 
2021 is een heel rustig financieel jaar geweest. Er waren inkomsten van lidmaatschap, schenkingen 
en de uitloop van de Toon’s Magic Horizony actie. Uitgaven bestonden uit de administratieve lasten 
(voornamelijk de bestuursaansprakelijkheidsverzekering en de bankkosten).  
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Bijlage 1. Verslag kascommissie 
 
 
 
Bij het maken van het jaarverslag was de kascontrolecommissie nog niet bijeengekomen. 
Dit verslag wordt op de ALV van 2022 gedeeld 


