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Een woord van de voorzitter

Het was een bijzonder jaar, 2020. Ongeëvenaard. Van de één op de andere dag kwamen wij thuis te zit-
ten. ‘Blijf thuis!’ was de boodschap. De plannen voor 2020 – zoals het organiseren van een symposium en 
voedingsvoorlichtingen - konden in de ijskast. Nieuwe begrippen deden hun intrede. Onze drie kerntaken 
– belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact – kregen een andere invulling.

Belangenbehartiging kon natuurlijk niet komen stil te liggen. We leerden videovergaderen. Maakten we 
voorheen sporadisch gebruik van Skype, snel raakten we bekend met ZOOM en MS Teams. Onze lobby 
voor de goede zaak bleef doorgaan. Het resulteerde er onder meer in dat de looptest voor gebruikers 
van Fampyra tijdelijk werd uitgesteld. Dit overigens nadat tientallen gebruikers uit onze achterban gehoor 
gaven aan onze oproep om hun ervaringen op papier te zetten en met ons te delen. Het Zorginstituut 
Nederland en de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie konden niet om deze 
ervaringen heen.

Onze eigen bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen kregen een andere vorm. Ook onze 
achterban raakte bekend met ZOOM en MS Teams. Leden die voorheen vanwege de afstand of hun be-
perkte mobiliteit landelijk noch regionale bijeenkomsten konden bijwonen, waren ineens verbonden met 
onze community en lieten van zich horen via de chat.

Van abrupte stilstand kwamen wij langzamerhand weer in beweging. Veel van de plannen - landelijk en 
in de regio’s - betroffen fysieke activiteiten, ontmoetingen, info- en themabijeenkomsten. We voelden ons 
genoodzaakt om onze leden te beschermen en deze bijeenkomsten te annuleren. We belandden in de 
wat-gaan-we-in-de plaats-van-de-plannen-doen-modus terecht. Al snel besloten wij een aantal presenta-
ties om te zetten in webinars, een nieuwe vorm van informatievoorziening, waarvan de frequentie werd 
opgeschroefd om onder meer het regionale gat te vullen.

Want ook de vrijwilligers die zich jaarlijks met zo velen inzetten om het contact tussen mensen met MS te 
bevorderen, kwamen met lege handen te zitten. Sommige regio’s gingen mee in de versnelde digitalise-
ring van Nederland en organiseerden digitale bijeenkomsten. En ook de landelijke werkgroepen werden 
‘gedwongen’ hun interne afstemming via het beeldscherm in te vullen.

In dit jaarverslag, dat zoals gebruikelijk weer bestaat uit twee delen, namelijk een bestuursverslag en jaar-
rekening, doen wij gedetailleerd verslag van de activiteiten die ondanks intelligente, gedeeltelijke of harde 
lockdowns zijn ontplooid.

Ik begon met de constatering dat het een bijzonder jaar was, het jaar 2020. Laten we hopen dat 2021 
ook een bijzonder jaar wordt, maar dan in de zin dat de samenleving zich snel weer opent en een nieuw 
normaal zich aan ons openbaart. Want het oude normaal komt niet helemaal terug, daarvoor kennen 
sommige nieuwe ontwikkelingen te veel voordelen. Met de webinars bijvoorbeeld zullen wij ook in 2021 
doorgaan.
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Gezien de stand van zaken omtrent het coronavirus is besloten de Algemene Ledenvergadering in juni 
weer een digitale bijeenkomst te laten zijn. In november hopen wij dan een fysieke bijeenkomst in de re-
gio Brabant Noordoost te organiseren. Zo hopen wij nog meer leden actief bij onze vereniging te betrek-
ken. 

Want onze vereniging bestaat bij de gratie van de inzet van 
onze vele vrijwilligers en van onze leden die niet alleen via 
hun contributie maar ook via hun inhoudelijke bijdragen laten 
zien dat wij wel degelijk een deuk in een pakje boter kunnen 
slaan, ook als de wereld tot stilstand komt door een virus.

Drs. Jan van Amstel,
voorzitter
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MS Vereniging Nederland is de enige onafhankelijke patiëntenvereniging in ons land voor mensen met 
multiple sclerose (MS) en hun partners, kinderen, ouders  en/of vrienden, kennissen. In dit bestuursverslag 
laten wij zien hoe MS Vereniging Nederland, en met name alle mensen die de vereniging maken tot wat 
zij is, zich in 2020 heeft ingezet. Een jaar om nooit te vergeten, een jaar dat ons allen op de proef stelde, 
een jaar dat van ons alle creativiteit en flexibiliteit vroeg. Ons land ging op slot, of in goed Nederlands, in 
de lockdown. Deze bepaalde in grote mate de wijze waarop wij ons leven inrichtten, en ook de aard en 
frequentie van de activiteiten van onze vereniging.

1.1 Ontwikkelingen

1.1.1 Digitaal vergaderen
Belangrijk gevolg van de lockdown was dat fysiek vergaderen van de één op de andere dag niet meer mo-
gelijk was. Opmerkelijk hoe snel Nederland en dus ook diverse gremia binnen onze vereniging zich  instel-
den op digitaal vergaderen. Ook het overleg met onze stakeholders verliep vanaf dat moment uitsluitend 
nog via beeldschermen. Spannend was hoe de Algemene Ledenvergaderingen zouden verlopen. 
Deze vielen echter onverwacht positief uit, in de zin dat leden die normaal gesproken deze vergaderingen 
niet kunnen bijwonen, nu in staat werden gesteld deze wel te volgen en hun inbreng te hebben via de 
chat. De ervaringen met digitaal vergaderen heeft het bestuur doen besluiten dat als de samenleving zich 
weer opent, één van de twee jaarlijks te houden Algemene Vergaderingen digitaal zal zijn en één fysiek in 
een regio.

1.1.2 Ronde Tafel Overleg MS
Een belangrijk overleg op het terrein van MS is het Ronde Tafel Overleg MS, voorgezeten en gecoördineerd 
door het Zorginstituut Nederland. Naast het Zorginstituut Nederland zitten aan (de digitale) tafel 
vertegenwoordigers van de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, de zorgver-
zekeraars, de stichting Kwaliteitsregistratie MS (zie ook 1.1.8) en MS Vereniging Nederland; als waarnemer 
neemt deel het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Alle belangrijke ontwikkelingen betreffende MS passeren in dit overleg de revue, zoals: de beoordeling en 
toelating van nieuwe medicatie en behandelingen, nieuwe richtlijnen en kwaliteitsstandaarden voor MS.

1.1.3 Fampyra 
Belangrijk resultaat dat de vereniging in dit overleg heeft geboekt is het (tijdelijk) uitstel van de looptest 
voor gebruikers van Fampyra. Op een oproep van de vereniging aan gebruikers van Fampyra om ervarin-
gen met het stoppen van deze medicatie te beschrijven met haar te delen werd door tientallen mensen 
gehoor gegeven. Deze geanonimiseerde en veelal schrijnende ervaringen hebben wij gedeeld met de 
MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en het Zorginstituut. Dit was - naast de 
aanwezigheid van het COVID-19-virus in onze samenleving - mede aanleiding om de looptest tijdelijk uit 
te stellen. Er was afgesproken bij de toelating van Fampyra tot het Geneesmiddelen Vergoedings Systeem 
(GVS) dat gebruikers deze test na een jaar moesten afleggen; voor het afleggen van deze test moesten ge-
bruikers ervoor tijdelijk stoppen met het innemen van de medicatie. Tevens werd besloten dat zou worden 
getracht de evaluatie, welke was afgesproken twee jaar na toelating te houden, naar voren te halen. Wij 
verwachten dat de evaluatie tot afschaffing van de looptest zal leiden.
 

1
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1.1.4 Stamceltherapie
MS Vereniging Nederland huldigt al jaren het standpunt dat er voldoende bewijs is dat stamceltherapie 
voor bepaalde categorieën mensen met MS een zinvolle behandeling is. Elders in Europa wordt deze 
behandeling aangeboden, maar niet in Nederland. 
Er loopt weliswaar een internationaal onderzoek waarin UMC Amsterdam participeert, maar dat is in 
2020 door het coronavirus tijdelijk stil komen te liggen. Nieuw onderzoek in het Antonius ziekenhuis is 
aanstaande, echter dit impliceert dat slechts beperkte aantallen voor een behandeling in aanmerking
kunnen komen en het nog jaren duurt dat stamceltherapie voor mensen in Nederland voor vergoeding 
uit de basisverzekering in aanmerking komt. Dit is voor MS Vereniging Nederland onacceptabel.

1.1.5 Medicinale cannabis
Naast opname in de basisverzekering van Fampyra en van stamceltherapie is het (gedeeltelijk) vergoed 
krijgen van medicinale cannabis uit aanvullende verzekeringen één van de speerpunten van de belangen-
behartiging door MS Vereniging Nederland. 
In 2020 is het Bureau voor Medicinale Cannabis, vallend onder het Ministerie van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport, in samenwerking met Bijwerkingencentrum Lareb een onderzoeksproject opgezet met als 
doel in kaart brengen wat de verschillende indicaties en specifieke klachten zijn waarvoor patiënten medi-
cinale cannabis gebruiken. Ook mensen met MS zullen voor deelname aan dit onderzoek  worden uitge-
nodigd. MS Vereniging Nederland is gevraagd haar ervaring en expertise in te brengen. Wij zijn vertegen-
woordigd in een voor dit project ingestelde begeleidingscommissie, waarin naast een vertegenwoordiger 
van MS Vereniging Nederland ook een apotheker, huisarts en/of specialist en wetenschapper participeert.
Ook participeert MS Vereniging Nederland in een onderzoek van de Wageningen University naar de relatie 
medicinale cannabis en slapen bij mensen met MS. 

1.1.6 Richtlijnen MS
In 2020 zagen twee richtlijnen MS het licht, opgesteld door werkgroepen van respectievelijk de Neder-
landse Vereniging voor Neurologie en de Nederlandse Vereniging Van Revalidatieartsen. MS Vereniging 
Nederland was vertegenwoordigd in deze werkgroepen. Ook heeft zij officiële reacties  op de aan haar 
voor becommentariëring  voorgelegde conceptrichtlijnen gegeven (zie ook onder 2.2.1 Adviesplatform)

1.1.7 Kwaliteitsstandaard MS
In het najaar van 2017 werd MS Vereniging Nederland uitgenodigd voor deelname aan een werkgroep die 
een kwaliteitsstandaard Multiple Sclerose moest ontwikkelen. Als belangrijk uitgangspunt werd gesteld: 
“De persoon met MS en de gang  van de persoon met MS door het gehele zorgproces staan centraal. Ook 
zal de Leidraad voor kwaliteitsstandaarden van de Advies- en expertgroep Kwaliteitsstandaarden (AQUA) 
worden toegepast.” Deze uitgangspunten waren voor MS Vereniging Nederland belangrijke voorwaarden 
om de uitnodiging te aanvaarden. 
In de loop van 2020 bleek dat aan deze uitgangspunten niet werd tegemoet 
gekomen. De kwaliteitsstandaard zou slechts op een specifieke categorie mensen 
met MS betrekking hebben, i.c. mensen met Primair  Progressieve MS, welke later 
nog verder werd versmald. In een eerder stadium had de vereniging hiertegen al 
bezwaar aangetekend. Ook de werkgroep had begin van het jaar - unaniem en 
legitiem conform de AQUA-richtlijn - besloten de doelgroep te verbreden naar 
alle mensen met MS. Dit besluit werd niet tot uitvoering gebracht.
De werkwijze stond  haaks op enkele belangrijke uitgangspunten van de AQUA-
richtlijn. Problematisch vonden wij ook dat deelname van neurologen en reva-
lidatieartsen ontbrak. E.e.a. was voor MS Vereniging Nederland aanleiding om 
medio 2020 -  na overleg met de projectleiding - deelname aan de werkgroep te 
stoppen. De vereniging heeft in overleg met het Zorginstituut Nederland besloten 
het initiatief te nemen voor de opstelling van een kwaliteitsstandaard voor alle 
mensen met MS.



1.1.8 Kwaliteitsregistratie MS
De kwaliteitsregistratie MS is in 2013 als project gestart en heeft tot doel een beter inzicht te krijgen in de 
therapie van mensen met MS. Door deze registratie krijgt zowel de arts als de patiënt een goed beeld van 
hoe het ziekteverloop is. Het ultieme doel, als voldoende patiënten opgenomen zijn in deze registratie, is 
dat nieuwe patiënten de juiste therapie voorgeschreven kunnen krijgen op basis van vergelijkbare patiën-
ten in de registratie. Daarmee zou overstappen op andere medicijnen tot het verleden kunnen behoren. 
Of in ieder geval aanzienlijk verminderd worden.
MS Vereniging Nederland heeft in 2017 een afgevaardigde vanuit onze leden laten plaatsnemen in het 
bestuur van de registratie, i.c. Robert van den Bos. In 2020 heeft nog een van onze leden plaatsgenomen 
in de wetenschappelijke commissie van de registratie, namelijk: Minse de Bos Kuil (arts, niet praktiserend). 
Dus wij zijn volop vertegenwoordigd om onze belangen hierin te behartigen.
In 2020 zijn zo’n 1000 patiënten geregistreerd in het systeem. Het gaat dan om patiënten die vanaf 2016 
de diagnose MS hebben gekregen.
Ook de patiënten zelf hebben hier een aandeel in. Hen wordt gevraagd voor het bezoek aan de neuro-
loog, een korte vragenlijst in te vullen. Het is opvallend dat een behoorlijk aantal van de patiënten hier 
geen gehoor aan geeft. Terwijl dit juist zo belangrijk is om een compleet beeld te krijgen van het ziektebe-
loop van de patiënt. 
Eind 2020 is een aanvraag gedaan voor overbruggingsfinanciering. Deze is nodig om de registratie te 
kunnen blijven voortzetten totdat een beslissing genomen is over structurele financiering van kwaliteitsre-
gistratieprojecten.
De MS kwaliteitsregistratie heeft een financiële toezegging gekregen van Zorgverzekeraars Nederland 
om een (arts)onderzoeker in dienst te nemen tot eind 2021. Dit geeft wel aan dat het belang van deze 
registratie door meerdere partijen wordt gezien; ook ZonMW en Zorginstituut Nederland hebben dit 
aangegeven. De (arts)onderzoeker zal gaan kijken naar de reeds ingevoerde data om in eerste instantie te 
zien of de data betrouwbaar is en daaropvolgend als de structurele financiering een feit is, een promotie 
onderzoek te starten naar de resultaten van de registratie. 
2021 wordt voor de kwaliteitsregistratie MS een belangrijk jaar. Dan draait het niet meer als project. Ook 
zullen twee van de systemen waar artsen hun bevindingen in registreren gekoppeld worden aan de MS-re-
gistratie. Dit zorgt ervoor dat artsen niet dubbel hoeven te registreren zoals nu nog het geval is. Daarnaast 
wordt mogelijk meer bekend over de structurele financiering. Indien die er nog niet is, zal een verlenging 
van de overbruggingsfinanciering moeten worden aangevraagd. 
Onze twee leden zullen bij de registratie betrokken blijven in 2021.

1.1.9 Nationaal MS Fonds
Het Nationaal MS Fonds en MS Vereniging Nederland hebben besloten de samenwerking vooral inhoud 
te geven door publiciteit te geven aan elkaars activiteiten. In het kader van strategische sessies die het 
bestuur is gestart - mede ter voorbereiding van een nieuw Meerjarenbeleidsplan voor de jaren 2022-2025 
– zal ook de samenwerking met het Nationaal MS Fonds aan bod komen.
Op de jaarlijks door Nationaal MS Fonds georganiseerde Nationale MS Dag was MS Vereniging Nederland 
aanwezig op het digitale plein. Wij mochten daar een aantal bezoekers verwelkomen.

1.1.10 MS Zorg Nederland
Naast de samenwerking van het Nationaal MS Fonds en MS Vereniging Nederland is ook het voornemen 
de samenwerking van MS Zorg Nederland, Nationaal MS Fonds en MS Vereniging Nederland nader te 
verkennen en inhoud te geven.

1.1.11 Belangengroep Neuromyelitis Optica (Spectrum Disorder)
Neuromyelitis optica (Spectrum Disorder) (NMO(SD)) is een auto-immuunziekte waarbij ontstekingen 
voorkomen in het centrale zenuwstelsel. Deze ontstekingen ontstaan met name in de oogzenuw en in het 
ruggenmerg.
NMO(SD) is, evenals MS, een demyeliniserende ziekte. Dit betekent dat myeline wordt afgebroken. 
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Myeline is de vetachtige beschermlaag van de zenuwen. Door de afbraak van myeline worden de signalen 
die door de zenuwen lopen niet meer goed doorgegeven. NMO(SD) is zeldzaam, en komt veel minder 
vaak voor dan MS. Het is niet bekend hoeveel patiënten in Nederland de ziekte hebben. De ziekte komt, 
evenals bij MS, veel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.
De Belangengroep NMO(SD) heeft contact gezocht met MS Vereniging Nederland met het verzoek of de 
belangenbehartiging van mensen met NMO(SD) een plek zou kunnen krijgen onder de vleugels van MS 
Vereniging Nederland. Gesprekken hebben ertoe geleid dat het bestuur heeft besloten dat gedurende 
een jaar een afvaardiging van de NMO(SD)-belangengroep kan deelnemen aan bestuursvergaderingen en 
ondersteuning kan verkrijgen van het landelijk team bij het over het voetlicht brengen van hun belangen 
middels de instrumenten die de vereniging hiervoor ter beschikking staan. 
Binnen de organisatiestructuur van MS Vereniging Nederland is de belangengroep NMO(SD) aangemerkt 
als een landelijke werkgroep i.o. 2021 kan als een verkenningsjaar voor de verdere ontwikkeling van deze 
landelijke werkgroep worden gezien. Deze nieuwe landelijke werkgroep zal naast vertegenwoordiging in 
het bestuur ook zorgen voor een jaarprogramma met informatie en activiteiten voor de leden.
Een tiental mensen met NMO(SD) hebben zich inmiddels als lid van MS Vereniging Nederland aangemeld. 
Dit aantal moeten wij uiteraard zien uit te breiden ten einde als een volwaardige belangenbehartiger na-
mens de mensen met NMO(SD) te kunnen optreden.
In mei 2021 is een ’openingsevent’ gepland ten einde meer publiciteit te geven aan deze ziekte en de 
belangenbehartiging middels MS Vereniging Nederland.
NB. Waar dus in dit verslag MS staat, kan in vele gevallen vooralsnog ook NMO(SD) worden gelezen.

1.2  Visie
MS Vereniging Nederland is in ons land de énige onafhankelijke patiëntenvereniging van en voor mensen 
met MS en hun naasten. Onze leden bepalen waar wij ons als vereniging, als belangenbehartiger,  voor 
inzetten. Hiertoe stellen wij onder meer eens in de vier jaar een Meerjarenbeleidsplan op en elk jaar een 
jaarplan met bijbehorende begroting, waarover de leden in de Algemene Ledenvergaderingen besluiten. 

1.2.1 Doelstellingen
MS Vereniging Nederland ontleent haar bestaansrecht aan de lotgenoten, die het patiëntenperspectief 
inhoud geven. Wij bouwen voort op de ervaringsdeskundigheid van de lotgenoten die als vrijwilliger en/of 
als lid een bijdrage willen leveren aan het realiseren van onze doelstellingen:
1. behartigen van de belangen van mensen met MS en van hun naasten;
2. bevorderen van de emancipatie en volwaardige participatie van mensen met MS in de samenleving;
3. stimuleren van het tot stand komen en in stand houden van voorzieningen voor mensen met MS, opdat 
mensen met MS zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven functioneren en participeren in de samenleving.

MS Vereniging Nederland wil samenwerken met alle organisaties die een bijdrage willen leveren aan het 
realiseren van onze doelstellingen. 

1.2.2 Kerntaken
Het realiseren van onze doelstellingen doen we door ons in ieder geval te richten op de drie kerntaken van 
patiëntenverenigingen, te weten:
1. belangenbehartiging; 
2. informatievoorziening;
3. lotgenotencontact.

Ad 1. Belangenbehartiging
We komen op voor de belangen van mensen met MS. Daartoe zorgen wij ervoor dat wij aan de juiste 
overlegtafels een vaste plek hebben. Daarbij richten wij ons op drie speerpunten:
het definitief van tafel krijgen van de looptest voor mensen met MS die Fampyra gebruiken en het ver-
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goed krijgen van Fampyra ook voor andere symptomen dan mobiliteitsbeperkingen;
het vergoed krijgen van stamceltherapie voor mensen met MS in Nederland;
het (gedeeltelijk) vergoed krijgen van medicinale cannabis uit de aanvullende verzekeringen.

Ad 2. Informatievoorziening
Wij geven informatie over de ziekte en het leven met MS zodat mensen keuzes kunnen maken om de regie 
over hun eigen leven te houden. Mensen met MS en hun naasten kunnen elkaar geregeld ontmoeten in 
hun eigen regio op bijeenkomsten met een educatief, informatief en sociaal karakter. Wij bieden informa-
tie over MS, de gevolgen en daarmee samenhangende zaken vanuit het perspectief van mensen met MS.

Ad 3. Lotgenotencontact 
MS Vereniging is altijd dichtbij. Wij brengen mensen met MS en direct betrokkenen bij elkaar om kennis 
en ervaringen te delen. Dit noemen wij lotgenotencontact.

• Aanvulling kerntaken
Naast de drie hierboven genoemde traditionele kerntaken zal de aandacht de komende jaren ook moeten 
uitgaan naar fondsen- en ledenwerving, dit in het licht dat middels de reguliere inkomstenbronnen wij 
geen sluitende begroting kunnen realiseren. Ook dienen wij door het verkrijgen van nalatenschappen met 
een specifieke  bestemming ons te richten op wetenschappelijk onderzoek.

1.3 Missie
MS Vereniging Nederland streeft als alle MS-organisaties een MS-vrije wereld na. Ondertussen zetten wij 
ons in om de kwaliteit van leven van mensen met MS te bevorderen. Daarbij willen wij mensen met MS 
een stem geven. Dit doen wij met talloze leden die als vrijwilliger de missie van MS Vereniging Nederland 
in concrete activiteiten tot uiting brengen, zowel landelijk als regionaal. 

1.4  Thema 2020: Leefstijl
MS Vereniging Nederland koos voor 2020 voor het jaarthema Leefstijl. In het kader van dit thema zijn er 
vier digitale leefstijlnieuwsbrieven verschenen en een bijlage bij ons ledenmagazine MenSen 2020-4.
In september is in het kader van het thema leefstijl de ‘Voedingslijn’ (zie ook paragraaf 2.3.3) geopend, 
een telefonische hulplijn voor alle voedingsvragen. Deze lijn wordt in 2021 voortgezet.
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2
MS Vereniging Nederland kende per 31 december 2020 7820 leden. Van deze leden zijn er 76 die boven 
op hun contributie van c25 een extra donatie hebben gegeven. Ook kenden we per die datum 322 dona-
teurs die geen lidmaatschap ambiëren.
In 2019 zijn wij - in samenwerking met stichting Wij Zijn MEO - gestart met een opschoningsactie van ons 
ledenbestand, deze is in 2020 afgerond. Alle leden van wie nog een betaling open stond zijn benaderd en 
‘aangemoedigd’ alsnog te betalen. Zij die daarop niet hebben gehandeld zijn uiteindelijk verwijderd uit 
ons ledenbestand. Tijdens deze actie hebben wij ook gegevens van onze leden gecompleteerd (met name 
e-mailadressen). De opschoningsactie is mede ingegeven door het voornemen in 2021 over te gaan op  
een nieuw programma voor de ledenadministratie.
In 2020 zijn twee nieuwe vormen van lidmaatschap geïntroduceerd, namelijk: het familielidmaatschap en 
het jongerenlidmaatschap. Hier hebben zich in 2020 respectievelijk 2 en 11 leden voor aangemeld.

2.1 Organisatie
MS Vereniging Nederland kent een Algemene Ledenvergadering, ons hoogste besluitvormende orgaan,  
een bestuur, een landelijk team (5 parttime-medewerkers, en 1 zzp’er), acht landelijke werkgroepen en 
18 regionale werkgroepen met zo’n 270 vrijwilligers. Ook kent de vereniging één lid overzee, namelijk: 
stichting Multiple Sclerose Curaçao.

2.1.1 Algemene Ledenvergadering/Themabijeenkomst          
Het rondwarende coronavirus zorgde ervoor dat wij snel moesten schakelen om de reguliere besluitvor-
ming van de Algemene Ledenvergadering (ALV) ook in 2020 doorgang te kunnen laten vinden. Via ZOOM 
wisten wij twee keer een digitale ALV te organiseren, namelijk op 20 juni en 28 november. Hierdoor na-
men ook leden deel die anders deze vergaderingen niet kunnen bijwonen.
De themabijeenkomst voorafgaand aan de ALV van 20 juni ging over incontinentie. Dr. B.F.M. (Bertil) Blok, 
uroloog in Erasmus Medisch Centrum, hield een boeiende presentatie en beantwoordde de vele vragen, 
gesteld in de ‘chat’. Deze presentatie hebben bijna 500 mensen bekeken. 
Op 28 november hield dr. G.J.D. (Gerald) Hengstman een presentatie over onzichtbare symptomen, als 
invulling van de themabijeenkomst. Ook deze presentatie is door vele leden bijgewoond. Uiteindelijk heb-
ben zo’n 1.300 mensen deze presentatie bekeken.
In de ALV van 20 juni werden twee nieuwe bestuursleden benoemd, te weten: mevrouw Margot Amou-
reus (bestuurslid) en de heer Donald Lupescu tot penningmeester. Verder zijn goedgekeurd de herziening 
van het Huishoudelijk Reglement (aanpassing van de regio’s, toevoegen van de landelijke werkgroep MiS-
sie Jong en het schrappen van de landelijke werkgroep Platform MS), het jaarverslag 2019, en de instelling 
van een jongeren- en een familielidmaatschap.
In de ALV van 28 november ging de voorzitter onder meer in op actuele ontwikkelingen zoals hiervoor 
onder meer beschreven. De ALV keurde het jaarplan 2021 goed, zo ook de jaarbegroting 2021. De voor-
zitter stond vervolgens uitvoerig stil bij het afscheid van Raymond Timmermans die zich vele jaren als 
bestuurslid/vice-voorzitter dienstbaar heeft gemaakt voor zowel stichting MSweb als voor MS Vereniging 
Nederland.

2.1.2 Bestuur
Bestuursleden hebben een zittingsperiode van drie jaar en zijn ten hoogste twee keer herbenoembaar, 
m.a.w. zij kunnen maximaal negen jaar zitting hebben in het bestuur. Zij worden (her)benoemd door de 
Algemene Ledenvergadering op voordracht van het bestuur. Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd. 



In 2020 namen we afscheid van Diederik Banken, penningmeester en bestuurslid sinds 2017. Zoals hier-
boven al vermeld benoemde de ALV in 2020 twee nieuwe bestuursleden, te weten: Margot Amoureus en 
Donald Lupescu. Afscheid is genomen van het aspirant-bestuurslid Nicole Donal.

De samenstelling en het rooster van aftreden van het bestuur per 31 december 2020 ziet er als volgt uit:

Het bestuur kwam in 2020 vanwege de lockdown één keer fysiek en vijf keer digitaal bijeen.

2.1.3 Landelijk Team
Het Landelijk Team (LT) bestaat uit 2,8 fte, exclusief inhuur van één zzp’er (31 december 2020). Het LT 
faciliteert en ondersteunt het bestuur en de regionale en landelijke werkgroepen. 
Voor de medewerkers geldt een sober personeelsreglement. Zij ontvangen salaris (loonschalen CAO Rijk), 
vermeerderd met acht procent vakantiegeld. Op 1 januari 2020 is voor bepaalde tijd in dienst getreden 
mw. Yvonne Benningen (0,5 fte) als administratief medewerker.

2.1.4 Vrijwilligers
Onze landelijke en regionale activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers, van wie de meesten MS 
hebben. Hierdoor is de vereniging ‘dichtbij’ en van en voor mensen met MS. De vereniging bestaat bij de 
gratie van deze vrijwilligers. Zonder hen kan MS Vereniging Nederland haar kerntaken niet uitvoeren. 
Met elke vrijwilliger sluit de vereniging een zogenaamde vrijwilligersovereenkomst, onder meer in verband 
met een collectieve verzekering voor de vrijwilligers. Gemaakte onkosten worden vergoed. De vrijwilligers-
overeenkomsten zijn vernieuwd en zijn sinds 1 oktober verzonden naar nieuwe vrijwilligers. De vernieuw-
de vrijwilligersovereenkomst kent als bijlage een nieuw geschreven vrijwilligershandboek.

Vrijwilligers worden indirect en direct ondersteund en gefaciliteerd door medewerkers van het Landelijk 
Team, bijvoorbeeld met:  

• -Vrijwilligers Nieuwsbrief MS Vereniging Nederland 
De vrijwilligers ontvangen periodiek een digitale nieuwsbrief met actualiteiten en mededelingen. 
• Deskundigheidsbevordering/training/uitwisselingsbijeenkomsten 
Het ontvangen van informatie en het delen van kennis is belangrijk voor het op goede  
wijze kunnen uitvoeren van het vrijwilligerswerk. Er is een start gemaakt met de 
nieuwe training voor het voorlichtersteam. Dit traject is echter in oktober stopgezet 
in verband met Corona. In 2021 ronden we de training verder af en worden de voor-
lichters gecertificeerd. 
Het telefoonteam heeft zijn intervisiesessies dit jaar ook digitaal gehouden. 
• Waarderingsbeleid 
MS Vereniging Nederland stelt bij wijze van waardering per vrijwilliger jaarlijks een 
bescheiden bedrag beschikbaar voor een gezamenlijk etentje of activiteit als dank 
voor ieders inzet. Daarnaast krijgen de vrijwilligers een kerstattentie.
• Welkomstbijeenkomst 
Er is een digitale welkomstbijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers ontwikkeld en 
uitgevoerd. Tijdens deze bijeenkomst van twee digitale sessies neemt de nieuwe 
vrijwilliger kennis van de organisatie, de kracht van het lotgenotencontact, de 
organisatie van activiteiten en het werken vanuit ervaringsdeskundigheid.  
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Vanaf 2021 zal deze bijeenkomst 2 x per jaar worden aangeboden. Deze training is hiermee de eerste 
van de te ontwikkelen MS academie. Hieraan wordt in 2021 een vervolg gegeven.
• Vrijwilligershandboek 
Het vrijwilligershandboek is in 2020 geactualiseerd. 

2.2 Landelijke werkgroepen
De vereniging kent acht landelijke werkgroepen, te weten: Adviesplatform, Medische Adviescommissie 
(MAc), MSweb, MS-telefoon, MS-voorlichters, MS-coaches, MiSsie Jong, NMO(SD). Hun taken zijn gere-
geld in het vastgestelde Huishoudelijk Reglement van MS Vereniging Nederland.

2.2.1 Adviesplatform
MS Vereniging Nederland kent een Adviesplatform dat het bestuur - gevraagd en ongevraagd - van advies 
voorziet. Voorzitter is Nout Verbeek. In 2020 hebben de volgende personele wisselingen plaatsgevonden: 
Linda Boot is toegetreden tot het platform, Donald Lupescu heeft het platform verlaten, omdat hij als 
penningmeester is toegetreden tot het bestuur van de vereniging. 
Vanwege de Corona-pandemie heeft het platform in 2020 geen fysieke vergaderingen kunnen beleggen. 
Op 26 mei 2020 heeft het platform digitaal vergaderd. Daarnaast is een groot aantal onderwerpen per 
e-mail afgehandeld. 

Het Adviesplatform heeft adviezen uitgebracht over diverse onderwerpen. In onderstaande overzicht treft 
u in het kort beschreven het advies, het eventuele besluit van het bestuur en de eventuele vervolgactie aan.

Onder de vleugels van het Adviesplatform functioneren de projectgroep medicinale cannabis en het juri-
disch panel.
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• Projectgroep Medicinale Cannabis
De projectgroep medicinale cannabis heeft in 2020 niet vergaderd, maar alleen Informatie uitgewisseld 
per e-mail.

• Juridisch panel
Het juridisch panel is een vaste projectgroep van het Adviesplatform. Voorzitter juridisch panel heeft ad-
vies gegeven over de vrijwilligersovereenkomst en het geactualiseerde vrijwilligershandboek.
Het panel heeft telefonisch vergaderd op 13 oktober 2020. Daarbij zijn de volgende onderwerpen aan de 
orde geweest: 
-  statuten;     -  klachtencommissie;   -  directiereglement. 
-  huishoudelijk reglement;   -  redactiestatuut. 

Deze onderwerpen zijn alle nog in beraad. Hierover zijn nog geen adviezen uitgebracht aan het bestuur.

2.2.2 Medische Adviescommissie
De Algemene Ledenvergadering heeft op 22 juni 2019 een Medische Adviescommissie (MAc) ingesteld. 
De Medische adviescommissie geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Voorzitter is dr. Erik van 
Munster, voormalig neuroloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis , en secretaris is Margot Amoureus. De MAc 
heeft in 2020 tweemaal (video) vergaderd, op 9 juli 2020 en 1 oktober 2020. 
De Medische Adviescommissie heeft adviezen uitgebracht over diverse onderwerpen. In onderstaande 
overzicht treft u in het kort beschreven het advies, het besluit van het bestuur en de vervolgactie aan.
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2.2.3 MSweb/MSkidsweb
De Stichting Vrienden MSweb maakt de websites MSweb en MSkidsweb 
mogelijk. Deze stichting heeft tot doel ‘het bevorderen van de belangen van 
mensen met MS en degenen die direct bij hen zijn betrokken’. Zij realiseert dit 
doel via www.msweb.nl en het bijbehorende Forum, www.mskidsweb.nl en 
de sociale media. Vanaf 2014 wordt de stichting volledig gesubsidieerd door 
MS Vereniging Nederland. Binnen de organisatiestructuur van MS Vereniging 
Nederland is zij aangemerkt als een landelijke werkgroep MSweb.
MSweb en MSkidsweb zijn websites vóór mensen met MS die - vrijwel ge-
heel – worden gemaakt dóór mensen met MS. MSweb heeft in 2020 ruim 430 nieuwe items op MSweb 
geplaatst. Dit waren onder meer blogs, nieuwtjes, artikelen over MS-onderzoek, oproepen en vraag & aan-
bod. Bijna zestig vrijwilligers werkten hier het hele jaar aan mee.
MSweb houdt de vinger aan de pols. Bijna dagelijks verschijnen er nieuwsberichten over zaken die met MS 
te maken hebben en worden er interessante buitenlandse artikelen vertaald. Via MSweb werd in het voor-
jaar de primeur verspreid dat het aantal mensen met MS in Nederland waarschijnlijk twee keer zo hoog is 
dan tot nog toe aangenomen. 
Daarnaast publiceerde MSweb in totaal ruim tachtig blogs of vlogs van en over mensen met MS. Dit al-
les onder het toeziend oog van coördinator Jorica. Blogger Ania, die 22 columns voor MSweb schreef in 
2020, maakte met hulp van Jorica een bundel van haar columns en doneerde de opbrengst aan MSweb. 
De blogs werden allemaal voorzien van passende illustraties en foto’s van de hand van eigen illustrato-
ren en fotografen. Voorzitter Jan van Amstel van MS Vereniging Nederland schreef in 2020 vijfmaal een 
column voor MSweb.
Naast de websites is ook via de sociale media-accounts (Facebook en Twitter) van MSweb gecommuni-
ceerd met mensen met MS, naasten en belangstellenden.
Het jaar 2020 kenmerkt zich door twee ingrijpende gebeurtenissen. De wereldwijde COVID-19- pandemie 
beïnvloedde vanaf maart ons leven op vele fronten. Daarnaast bracht het plotselinge overlijden van Nora 
Holtrust, oprichter en nestor van MSweb, eind juni een schok teweeg in de Nederlandse MS-wereld.

• Dossier Corona toegevoegd
MSweb onderhield op haar nieuwspagina’s voor enkele thematische onderwerpen aparte dossiers, waar 
berichten steeds werden geactualiseerd en voor de overzichtelijkheid ook geregeld ingewisseld. Aan de 

rubrieken voor Stamcelbehandeling, Fampyra, Vitamine D en 
het Amsterdamse project Y is al vrij snel in 2020 het dossier 
Corona nieuw toegevoegd.

In dat coronadossier werd de bezoeker van MSweb bijge-
praat over wat COVID-19 kan betekenen voor mensen met 
MS. Niet alleen via berichten van de nieuwsredactie, maar 
ook door het delen van persoonlijke verhalen via blogs, of 
in bij voorbeeld ‘coronadialogen’ of in een dagboek over de 
quarantaineperiode. In totaal verschenen meer dan honderd 
artikelen over corona, waarvan 15 blogs. 
Daarnaast werd over Corona op MSweb veel voorlichting 
gegeven door dr.ir. Bram Platel (voorzitter van de Stichting 
MS in Beeld) en dr. Jop Mostert (voorzitter van de MS-werk-
groep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie).
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• Overlijden Nora Holtrust
Het overlijden van Nora Holtrust op vrijdag 26 juni 2020 betekende niet alleen 
het verlies van een bijzondere, sterke vrouw, maar maakte ook een abrupt 
einde aan de hoofdredactionele en beleidsmatige werkzaamheden die Nora 
altijd voor haar rekening nam. Om in deze plotseling ontstane leemte te 
voorzien, werd einde 2020 Karen van Dalsem als extra redactielid aangetrok-
ken. Zij was al actief in de redactie van het digitale MSweb-magazine MSzien. 
Hoe de invulling van de hoofdredactie concreet gestalte gaat krijgen moet in 
2021 blijken. Dan wordt ook de realisatie van een nieuwe website verwacht. 
De voorbereiding daarvan is in 2020 begonnen.

• Statistieken MSweb
Onderstaand gegevens over het functioneren van MSweb/MSkidsweb.

Tabel 1. Bezoekersaantallen www.msweb.nl 2020 t.o.v. 2019 (afgeronde cijfers)

De daling van het aantal bezoekers is waarschijnlijk te verklaren door de verouderde techniek van de 
website. Mede om die reden is begonnen met het ontwerpen van een geheel nieuwe site voor msweb.nl 
en mskidsweb.nl.

Tabel 2. Top 5 meest bezochte pagina’s

Tabel 3. Top 6 meest bezochte categorieën

Tabel 4. Top 2 Verwijzingen (Referrals)
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• MS-onderzoek
Op het gebied van MS-onderzoek vertaalden onze vrijwilligers 52 onderzoeksartikelen uit Pubmed, een 
via het internet vrij toegankelijke zoekrobot met medisch wetenschappelijke artikelen; deze verschenen 
op MSweb in de rubriek MS Onderzoek. Ook de onderzoekers en wetenschappers zelf wisten de weg naar 
MSweb te vinden en plaatsten tientallen oproepen voor deelname aan onderzoeken. De vertalersgroep 
bestond eind 2020 uit acht vrijwilligers, aangevuld met een aantal wetenschappers van Amsterdam UMC 
(MS Centrum) en Erasmus Medisch Centrum.

• MSzien
MSzien is het vier keer per jaar verschijnende digitale magazine van MSweb. Tot aan haar overlijden 
schreef Nora Holtrust altijd zelf het redactioneel voor MSzien. In nummer 2, 
dat een week na haar dood verscheen, was het redacteur Raymond Timmer-
mans die dat van haar overnam. Een nummer later blikte hij terug op Nora’s 
leven en werk. 
In 2020 verschenen 28 artikelen in MSzien, in de categorieën medisch & on-
derzoek, human interest (de serie ‘1000 gezichten van MS’), MS-klachten en 
symptomen en hulpmiddelen. 
Ook aan het jaarthema Leefstijl van MS Vereniging Nederland werd aandacht 
besteed. 
Voor de columns tekende neurowetenschapper Hanneke Hulst (UMC Amster-
dam). Zij beschreef haar wetenschappelijke én persoonlijke beslommeringen. 
Bijzonder was het interview met Ronald Giphart over het boek dat hij schreef 
over het leven en de dood van zijn moeder met MS, Wijnie Jabaaij. 

• Samenvoeging redacties MSzien en MenSen
De redacties van digitale magazine MSzien en fysieke ledenmagazine MenSen van MS Vereniging Neder-
land zijn per 1 januari 2020 samengevoegd. Eindredacteur van het ledenmagazine MenSen van MS Vereni-
ging Nederland, Ellemieke de Wolf, is ook hoofdredacteur van MSzien. De samenwerking kreeg hiermee 
een nieuwe impuls: artikelen werden over en weer uitgewisseld, en de redacties vergaderden samen om 
ook inhoudelijk de edities op elkaar af te stemmen. MSzien werd (en wordt) gemaakt door een team van 
zeven redacteuren onder leiding van MenSen-eindredacteur Ellemieke de Wolf.

• Forum  
MSweb heeft een rubriek ‘Forum’ met vragen, opmerkingen en weetjes van en over mensen met MS. Ook 
dit jaar wisten veel mensen het Forum te vinden. Het was wel even wennen aan het nieuwe gezicht want 
de rubriek is compleet ‘verbouwd’. Dat gaf wel wat onrust bij de deelnemers, maar met enige hulp bij het 
inloggen wisten ze toch snel hun weg op het vernieuwde Forum te vinden. Momenteel zijn er zo’n 3500 
actieve registraties waaronder een aantal nieuwe deelnemers. Ook in deze coronatijd bleek weer eens hoe 
waardevol de rubriek is voor het uitwisselen van informatie en ervaringen. 
Bij de moderatoren vond een wisseling van de wacht plaats. Hier nam Helly de plaats in van Sharon en 
besloot ook Knillis eind van het jaar om het moderatorschap neer te leggen. 
Opmerkelijk is dat onder de bezoekers van het Forum ook veel mensen zijn die nog 
geen diagnose MS hebben maar wel met vragen zitten. Hun vragen worden altijd 
beantwoord, waardoor zij op weg worden geholpen in hun medische zoektocht. 
Op deze manier is het Forum waardevol voor vaste gasten, nieuwelingen en 
incidentele bezoekers.
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Tabel 4. Forumoverzicht

• Vrijwilligersborrel
De vrijwilligerslunch, sinds jaar en dag een traditie binnen 
MSweb waar velen naar uit kijken, kon in 2020 door CO-
VID-19 niet op de gebruikelijke manier doorgaan. In plaats 
daarvan was er een online vrijwilligersborrel met een rijk-
gevuld programma, waaronder een pubquiz, een optreden 
van Beer, een korte conference en enkele speeches. Bor-
relhapjes werden vooraf thuisbezorgd, met de uitnodiging 
deze tijdens de borrel te nuttigen. 

• Vrijwilligersprijs
De jaarlijkse MSweb Vrijwilligersprijs werd postuum uitgereikt aan Nora Holtrust en virtueel in ontvangst 
genomen door haar dochters Beatrice en Wendelmoet.

• MSkidsweb
Op 30 maart 2020 vierde MSkidsweb zijn 15e 
verjaardag, met als hoogtepunt de presentatie 
an het nieuwe animatiefilmpje ‘Wat is een schub’? 
Dat werd in 2020 ruim 1000 keer bekeken. Aan 
MSkidsweb werkten in 2020 gemiddeld tien 
vrijwilligers mee. 

Tabel 5. Bezoekersaantallen MSkidsweb

Toelichting: Dip in 2020. Van 31 
mei t/m 24 juli was de website 
ontkoppeld van Google Analytics. 
Dit betreft 15% van het jaar en 
ook de daling is ongeveer 15% 
t.o.v. 2019.
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Tabel 6: Meest bezochte pagina’s van MSkidsweb

• Spreekbeurtboekje
Naar het spreekbeurtboekje was in 2020 minder vraag, het aantal aanvragen 
daalde van 248 naar 183. Weinig verrassend, gezien de sluiting van de scholen 
vanwege corona. Toch waren nog altijd gemiddeld 3,5 aanvragen per week. 

Aantal aanvragen spreekbeurtboekjes

Toelichting: In 2012/2013 werd het spreekbeurtboekje op een prominente plek aangeboden op www.
gratiz.nl, waardoor het aantal aanvragen in die jaren explosief steeg.
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Statistieken sociale media MSkidsweb, in de jaren 2012 t/m 2020
Facebook (aantal volgers per jaar)

Twitter (aantal volgers per jaar)
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Instagram (aantal volgers per jaar)

YouTube (aantal volgers per jaar)
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2.2.4 MS-telefoon
De MS-telefoon is een telefonische hulpdienst van de MS Vereniging Nederland. Een ieder kan op werk-
dagen tussen 10.30-14.00 uur bij de MS-telefoon terecht voor vragen over leven met MS, advies of een 
luisterend oor. Het team van de MS-telefoon bestaat uit ervaringsdeskundige vrijwilligers die professioneel 
worden getraind voor het werk aan de telefoon. Alle teamleden hebben zelf MS of zijn in hun directe 
omgeving betrokken bij MS. 
Sinds juni 2018 krijgt het team van de MS-telefoon ook telefoontjes via het MS-loket. Het MS-loket is 
voortgekomen uit een samenwerking van MS Vereniging Nederland, Nieuw Unicum MS-expertisecentrum, 
MS Centrum Amsterdam, en Stichting MS Research. Het MS Fonds ondersteunt in 2020 het MS-loket met 
een financiële bijdrage. Het MS-loket is geopend op werkdagen tussen 10.30-12.30 uur. Bellers die het 
loket bellen en een ervaringsdeskundige aan de lijn willen krijgen worden doorverbonden met de MS-
telefoon. 
Bij de MS-telefoon wordt van alle gesprekken een aantal zaken anoniem (niet herleidbaar naar de beller) 
geregistreerd. Zo weet de MS-vereniging wat er speelt bij patiënten en kan zij nog beter en gerichter op-
komen voor de belangen van MS patiënten. Wanneer er veel mensen over hetzelfde onderwerp bellen dan 
brengt het telefoonteam dit onder de aandacht van de directeur en het bestuur van de MS-vereniging. 
Drie medewerkers van de MS-telefoon zijn lid van het Adviesplatform en kunnen zo in de adviezen van 
het Platform de stem van de MS patiënt laten horen. De MS-telefoon levert aldus een bijdrage aan de drie 
speerpunten van de vereniging door middel van lotgenotencontact, informatievoorziening en belangen-
behartiging. 
  
• Statistieken 2020 MS Telefoon
De MS-telefoon heeft in 2020 in totaal 699 telefoontjes gehad. Ten opzichte van 2019 (771) en 2018 
(708) is sprake van een daling van respectievelijk 9% en 1%. De telefoontjes zijn aardig verdeeld over de 
ochtend (358) en de middag (341) (zie onderstaande tabel 1). 

Tabel 1. Aantal bellers in de ochtend of de middag

Van de bellers is 41% (tabel 2) lid of donateur van MS Vereniging Nederland. Nog eens 6% wil lid of dona-
teur worden. Van bijna een kwart van de bellers weten wij niet of deze lid of donateur van de vereniging 
is. Dit komt omdat het gesprek dan zodanig van inhoud is dat het niet passend is daarnaar te vragen.

Tabel 2. Is beller lid of donateur van MS Vereniging Nederland?

Bijna tweederde van de bellers heeft zelf MS (64%; tabel 3). 
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Tabel 3. Wat is de relatie van de beller met MS?

Tweederde van de bellers is vrouw (68%; tabel 4).

Tabel 4. Wat is het geslacht van de beller?

Mensen van alle leeftijden bellen naar de telefoon (tabel 5), echter de groep van 30-39 jarigen belde ook 
dit jaar, net als in 2018 en 2019, het meest. De jongere patiënten van 20-29 jaar weten de MS-telefoon 
inmiddels ook steeds meer te vinden. 

Tabel 5. Wat is de leeftijd van de beller?

Mensen bellen de MS-telefoon met allerlei vragen. Dit jaar zijn de meeste bellers op zoek naar een luis-
terend oor en willen zij praten over het ‘leven met MS’ (19%; tabel 6). Ook komen er veel vragen/zorgen 
over Corona en over mantelzorg binnen.

Tabel: Top 5 van gespreksonderwerpen in 2020
  1. Leven met MS
  2. Corona 
  3. Hulpverlening/mantelzorg
  4. Werk en scholing
  5. Medicatie
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Tabel 6. Wat is hoofdonderwerp van gesprek?

Een kwart van de bellers geeft aan (nog) betaald werkzaam  te zijn (tabel 7).

Tabel 7. Is de persoon met MS (nog) betaald werkzaam?

De beller wordt ook regelmatig verwezen naar hulpverleners/organisaties (60%; tabel 8). 

Tabel 8. Is er verwezen?

Tabel 9. Top 5 van verwijzingen in 2020
  1. Neuroloog 
  2. Huisarts 
  3. MS coaches/ www.mswerkloket.nl
  4. MS verpleegkundige 
  5. Nieuw Unicum 

• 1 MS-loket -  0800 1066
Sinds 2016 is gewerkt aan het 1-MS-loket. Via een telefonische dienst op een 
centrale plek kunnen  bellers op een laagdrempelige manier (via een zogenaamde triage) worden doorver-
bonden - afhankelijk van de aard van de vraag - naar een specifieke dienstverlener, te weten: 
  1. een ervaringsdeskundige van de MS-telefoon van MS Vereniging Nederland;
  2. een MS-verpleegkundige van Stichting Nieuw Unicum; 
  3. een MS-medicatie-verpleegkundige van het MS Centrum Amsterdam.
Op allerlei manieren heeft MS Vereniging Nederland ook in 2020 bekendheid aan dit telefoonnummer 
gegeven. 
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2.2.5 MS-voorlichters
Het MS-voorlichtersteam is in 2020 uitgebreid met drie nieuwe voorlichters; 
het team bestaat nu in totaal uit 12 personen. Er zijn 12 voorlichtingen ge-
geven. (2019: 38). Deze vermindering heeft alles te maken met corona en de 
beperkingen in reizen en samenkomsten.
Het MS-voorlichtersteam is in 2020 gestart met een opleiding, maar moest 
deze helaas onderbreken. Er zijn twee gezamenlijke sessies van trainingen 
gegeven bij PGO Support in Utrecht in januari en februari. De voorjaarssessies 
zijn geannuleerd en in het najaar is een gecombineerde leervorm gevonden 
in deels digitaal en deels fysiek aanwezig. De trainingen die nog open staan 
worden in 2021 hervat als de coronamaatregelen dat weer toelaten. We 
hopen het hele team eind 2021 te kunnen certificeren.
Voor de MS-voorlichters is een nieuw handboek geschreven, ook is een ver-
nieuwde Power Point  Presentatie in voorbereiding. 
De MS Experience Toolkit is in 80% van de voorlichtingen gebruikt en is daarmee een heel waardevol 
instrument. De toolkit heeft in 2020 twee aanvullingen gekregen, te weten: een handzame tafelbanner en 
een nieuwe strikschoen. Er zijn vijf extra toolkits aangeschaft zodat elke voorlichter een eigen toolkit tot 
zijn beschikking heeft.

Eind 2019 is in overleg met het Landelijk Team een nieuwe koers uitgezet voor de MS-voorlichters. De 
groep wordt vanaf 2020 getraind en gecertificeerd door PGO Support. Annette Veltman heeft als vrijwil-
ligerscoördinator de coördinerende rol op zich genomen; deze lag voorheen binnen de groep zelf. 

• Animaties ten behoeve van voorlichtingen 
In 2018 werd de animatie ‘Wat is MS’ gemaakt ter ondersteuning van de voorlichtingen. In 2019 werd 
hieraan een vervolg gegeven in de vorm van de animatie ‘Onzichtbare symptomen’. Eind 2020 volgde de 
animatie ‘Diagnose MS’.  
Behalve in voorlichtingen worden de animaties ook op de websites en social media van de vereniging 
gebruikt. 

2.2.6 MS-coaches
Door Corona hebben de werkzaamheden van de MS-coaches er anders uit gezien. Onze negen MS-coa-
ches zijn professionele coaches die zelf MS hebben. Zij hebben een certificeringstraject gevolgd bij het 
Centrum Chronisch Ziek en Werk (https://www.centrumchronischziekenwerk.nl/). Als tegenprestatie voor 
het volgen van het certificeringstraject verlenen zij gedurende minimaal drie jaar diensten voor MS Vereni-
ging Nederland, zoals: telefonisch spreekuur, houden van presentaties, leveren
van patiënteninbreng in kwaliteitstrajecten en schrijven van artikelen. Coördinator van de MS-coaches en 
intermediair naar het Landelijk Team en bestuur is Maria van Nies.

• Online symposia
Er is één presentatie van MS en Werk verzorgd.

• Telefonisch spreekuur
Voorlichting is ook gegeven tijdens het telefonisch spreekuur; op vier werkdagen zijn er 5 spreekuren.
Deze spreekuren, gratis voor leden, bieden mensen de gelegenheid vragen te stellen over MS op de werk-
vloer. Naast specifieke voorlichting over MS en Werk geven MS-coaches tijdens een telefonisch spreekuur 
ook inhoud aan een vorm van lotgenotencontact.
Enkele kengetallen van het telefonisch spreekuur:
-  Er is gebeld door 65 vrouwen en 26 mannen (2019: 69 respectievelijk 43);
-  Vooral personen in de leeftijdscategorie van 20-50 jaar bellen;
-  Bijna alle bellers waren lid van MS Vereniging Nederland;
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-  Een klein aantal heeft meerdere keren gebeld (7);
-  2 werkgevers belden voor informatie.

De vragen gaan onder meer over: wet- en regelgeving, informatievoorziening, erkenning van de proble-
matiek waar men in zit, wat en hoe vertellen aan de werkgever, mogelijkheden bij re-integratie, wel/niet 
ziekmelden na diagnose, wat staat je te wachten bij een keuring en wat te doen wanneer werkgever niet 
mee werkt.
De MS-coaches krijgen ook vragen per e-mail voorgelegd: 52 keer (2019: 55), een enkele keer gebeurt dit 
via het contactformulier op de website. De problematiek is dezelfde als die bij het telefonisch spreekuur. 
Het zal duidelijk zijn: ook in 2020 blijkt er een duidelijke behoefte aan het telefonisch spreekuur/e-mail. 
Het is laagdrempelig, mensen krijgen direct contact en een antwoord, waarbij juist de ervaringsdeskundig-
heid van de MS-coaches een duidelijke meerwaarde voor de bellers heeft.

• Begeleidingstraject
Uit een contact via het telefonisch spreekuur is tweemaal een begeleidingstraject voortgekomen (2019: 
2). MS-coaches kunnen zowel werknemers als werkgevers een begeleidingstraject aanbieden om ervoor te 
zorgen dat mensen met MS zo lang mogelijk blijven participeren op de arbeidsmarkt. Vaak blijkt namelijk 
dat achter de vraag die via het telefonisch spreekuur/e-mail binnenkomen, een heel verhaal verscholen 
ligt. Gesprekken duren daarom ook al snel wat langer (gemiddeld 20-30 minuten).
Leden van de Vereniging kunnen tegen korting een MS-coach voor een begeleidingstraject inhuren, maar 
de MS-coaches bespreken ook de mogelijkheid om hen via de werkgever in te huren.

• Certificering
MS Vereniging Nederland biedt leden de gelegenheid om - via het Centrum Chronisch Ziek en Werk
(CCZW) - een certificeringstraject te doorlopen tot ervaringsdeskundig MS-coach. Dit certificeringstraject 
is voorheen mogelijk gemaakt door een vouchertraject van het Ministerie van VWS, maar is gestopt.
Eind 2020 kende MS Vereniging Nederland 9 MS-coaches. Een MS-coach, Karin Helders, is betrokken bij 
de beoordeling van deelnemers aan het certificeringstraject van het CCZW en Maria van Nies verzorgt 
supervisie tijdens het traject. In 2020 heeft één kandidaat dit traject volbracht, namelijk Inge Prins; de 
regionale werkgroep Groningen/Noord-Drenthe heeft de financiering van dit traject voor haar rekening 
genomen. Zowel bij de eindbeoordeling als bij de selectie van kandidaten is de directeur van MS Vereni-
ging Nederland betrokken. 

• Activering
MS Vereniging Nederland is een samenwerking aangegaan met het bedrijf Management Solutions. 
Dit bedrijf biedt de mogelijkheid om mensen op een payroll te zetten en te detacheren. De organisatie is 
geaccrediteerd door het UWV om WerkFit en Naar Werk-trajecten in te zetten. Het betreft ook activerings-
trajecten met als doel een baan. MS-coaches kunnen via Management Solutions gebruik maken van deze 
UWV-accreditering voor hun eigen trajecten.

• Advisering
Voor bestuur en het landelijk team van MS Vereniging Nederland fungeren de MS-coaches als adviseur 
over werkgerelateerde vraagstukken, externe aanvragen voor onderzoek, invulling van symposia en the-
malezingen of voor content op www.MSwerkloket.nl.

• Overleg
De MS-coaches zijn vanwege de coronamaatregelen in 2020 niet bijeen geweest. 

• Wetenschappelijk onderzoek Hanneke Hulst
De MS-coaches hebben in 2020 meegedacht bij de opzet van wetenschappelijk onderzoek, een project 
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van neurowetenschapper Hanneke Hulst (Amsterdam UMC): Don’t be late. Een deel van de MS-coaches 
gaat ook meewerken in het onderzoek. In 2021 volgt een training en vanaf 2022 gaan zij mensen begelei-
den in het kader van dit onderzoek. 

2.2.7 MiSsie Jong
Nicole Donal heeft in 2020 als jong-bestuurslid gefungeerd en in samenwerking met het Landelijk Team 
een Jaarplan MiSsie Jong opgesteld; hiertoe is ook contact gezocht met b.v. Jong & MS. Het coronavirus 
gooide voor het tot uitvoering van het jaarplan kon komen roet in het ogen. 
MiSsie Jong is in 2020 aangewezen als een nieuwe landelijke werkgroep.
In zijn laatste vergadering in het jaar heeft het bestuur op gepaste wijze afscheid genomen van Nicole en 
haar dank uitgesproken voor haar inzet. Eind van het jaar is een start gemaakt met het werven van een 
nieuw jong-bestuurslid die de uitvoering van het jaarplan ter hand zal nemen.

2.2.8 Landelijke werkgroep Neuro Myelitis Optica (Spectrum Disorder)
Zoals onder 1.1.10 al vermeld heeft de belangengroep neuromyelitis optica spec-
trumziekten, afgekort NMO(SD), zich in 2020 gemeld met verzoek of MS Vereni-
ging Nederland ook de belangenbehartiging voor mensen met NMO(SD) op zich 
kan nemen. Binnen de organisatiestructuur van MS Vereniging Nederland is de 
belangengroep NMO(SD) aangemerkt als een landelijke werkgroep in oprichting. 
2021 kan als een verkenningsjaar voor de verdere ontwikkeling van deze landelijke 
werkgroep NMO(SD)  worden gezien.

2.3 Landelijke projecten
MS Vereniging Nederland  werkte in 2020 aan diverse projecten. Sommige van deze projecten werden ge-
sponsord door de farmaceutische industrie. Wat dit betreft heeft de vereniging als stelregel, niet exclusief 
zaken te willen doen met een enkele farmaceut die zich bezighoudt met MS, maar indien mogelijk met 
alle farmaceuten.

2.3.1 Vakantieweek Tesselhuus
MS Vereniging Nederland organiseert voor een selectie van haar leden jaarlijks een vakantieweek in het 
Tesselhuus, een geheel aangepaste vakantiebungalow in De Koog op Texel. De Stichting Tesselhuus Texel 
stelt elk jaar 10 gratis vakantieweken ter beschikking voor mensen met een ernstige beperking die zelf 
niet de middelen of mogelijkheden hebben om op vakantie te gaan. MS Vereniging Nederland heeft een 
team vrijwilligers inclusief vrijwillige zorgbegeleiders die de volledige organisatie van de vakantieweek en 
begeleiding van de deelnemers op zich nemen. Vanwege de lockdown kon deze vakantieweek  2020 niet 
doorgaan..  

2.3.2 Wereld MS Dag 2020
De lockdown vanwege het coronavirus had tot onder meer gevolg dat ook Wereld MS Dag een andere 
invulling kreeg. zijn regionaal op kleine schaal sponsoracties gehouden. 
De grote acties die normaal gesproken plaatsvinden zijn geannuleerd. Wel is er een webinar over voeding 
gegeven, welke 1.200 keer is bekeken.

2.3.3 MS-Voedingslijn
In september is de MS-voedingslijn geopend, een telefonische hulplijn voor alle voedingsvragen. Deze lijn 
wordt in 2021 voortgezet. 

2.3.4 Webinars
Naast de digitale themalezingen voorafgaand aan de Algemene Ledenvergaderingen (over incontinentie 
respectievelijk onzichtbare symptomen) is vanuit het landelijk team nog een aantal webinars georgani-
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seerd over diverse onderwerpen, te weten:
- voeding door diëtiste Marian Noordam (1.200x bekeken);
- energiemanagement door ergotherapeute Célie Journée (500x bekeken);
- spijsvertering door diëtiste Marian Noordam (925x bekeken);
- spasticiteit door Vincent de Groot (740x bekeken).

2.3.5 Restyling website msvereniging.nl
In de zomer van 2020 heeft de website msvereniging.nl een gedaanteverwisseling ondergaan. In de ver-
nieuwde website is duidelijker onderscheid gemaakt tussen informatie voor bezoekers die vooral op zoek 
zijn naar kennis (blokje Over MS), en mensen die vooral contact willen (blokje Kom in actie). Ook is een 
bibliotheek ingericht met terugkerende onderwerpen zoals Fampyra, stamceltherapie en onze jaarthema’s. 
De gerestylde site heeft een verbeterde menustructuur en een eigentijdsere vormgeving, die ook op mo-
biele apparaten beter presteert. 

2.4 Regionale werkgroepen
MS Vereniging Nederland kent 18 regio’s (per 31 december 
2020); samen vormen zij een landelijk dekkend netwerk. In een 
aantal regio’s hebben zich personele wijzigingen voorgedaan en/
of zijn nieuwe contactgroepen van start gegaan, zoals: Gelder-
land Noord, Noord-Holland, Zuid-Holland Noord en Zuid-Holland 
Oost, Zuid-Holland Zuid, Brabant West, Brabant Noordoost en 
Limburg Noord en Midden.
Noord-Holland kent een nieuwe regio-  en financieel coördi-
nator, Zuid-Holland Noord een nieuwe redacteur en financieel 
coördinator, Zuid-Holland Oost een nieuwe contactpersoon 
coördinatie contactavonden. Brabant West kent een nieuwe re-
giocoördinator en secretaris/ledenadministratie. Brabant Noord-
oost een nieuwe regiocoördinator, aanspreekpunt ziekenhuis 
Bernhoven en een vrijwilliger die is toegevoegd aan de avond-
groep Tilburg. Ook Limburg heeft een nieuwe actieve vrijwilliger 
verwelkomd.

2.4.1 Regionale uitvoering drie kerntaken
De drie kerntaken van de Vereniging worden óók regionaal invulling gegeven. In de maanden januari/fe-
bruari en september/oktober konden fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd. 
In de andere maanden zijn door de coronamaatregelen in alle regio’s de geplande fysieke bijeenkomsten 
niet doorgegaan dan wel in gewijzigde vorm, d.w.z. digitaal.

• Belangenbehartiging
De werkgroepen laten op regionale bijeenkomsten veelal de waarde van MS Vereniging Nederland zien, 
waarbij erop wordt gewezen dat deze meer is dan het lezen van ons ledenmagazine MenSen (rond 10.000 
exemplaren per editie; vier keer per jaar). 
Hoewel belangenbehartiging vooral een kerntaak is die landelijk inhoud is gegeven, zien we ook regionaal 
activiteiten die we hieronder kunnen vatten. Werkgroep Friesland heeft een lid begeleid in een afkeu-
ringstraject. In sommige regio’s (Gelderland, Amsterdam e.o., Zuid-Holland Noord, Limburg Zuid) nemen 
actieve vrijwilligers deel aan vertegenwoordigende organen als cliëntenraden, cliëntenplatforms, etc.
Utrecht heeft deelgenomen aan een workshop Patient Journey die onder meer tot inzichten heeft geleid 
welke mogelijk aanleiding zijn voor nieuwe bestuurlijke initiatieven. 
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• Informatievoorziening
Alle regio’s kennen regionale nieuwsbrieven (uitgaves variërend van maandelijks tot twee keer per jaar), 
websites en zijn actief op één of meerdere sociale media (met name Facebook, Twitter). Nieuwsbrieven 
bereiken leden in de regio, maar ook zorgprofessionals in ziekenhuizen, MS centra en revalidatiecentra. 
Ook via de sociale media worden honderden mensen bereikt. 
Fysieke bijeenkomsten zijn in het begin van het jaar nog wel georganiseerd, maar zijn vanaf maart met 
invoering van de coronamaatregelen niet meer gehouden. Het organiseren van digitale werkgroep en/of 
themabijeenkomsten is in sommige regio’s opgestart.
Het verstrekken van actuele informatie via verschillende media draagt onder meer bij aan zichtbaarheid 
en bekendheid van de vereniging, ledenbehoud c.q. nieuwe leden. 

• Lotgenotencontact
Alle regionale werkgroepen organiseren normaal gesproken door het jaar heen vele inloopochtenden en 
-middagen in ziekenhuizen en revalidatiecentra, koffie-, partner-, informatie- of ontmoetingsbijeenkom-
sten, gespreks-, contact-, praat- of bewegingsgroepen, huiskamergesprekken, huisbezoeken, MS-cafés, 
MS-Jongerencafés, Jongerencontactdagen, ouderensociëteit/-soos, kerstlunches, borrels. Afhankelijk van 
de aard van de bijeenkomst worden 5 tot 400 personen bediend. Het lotgenotencontact biedt de moge-
lijkheid tot uitwisseling van ervaringen, gevoelens en ideeën, het bieden van een luisterend oor, verminde-
ren van eenzaamheid, versterken van de onderlinge band.
Enkele werkgroepen hebben een digitaal lotgenotencontact of andere samenkomsten, zoals een digitaal 
MS café, georganiseerd. 
Ook is er door enkele werkgroepen een hart onder de riem verzonden in de vorm van een ansichtkaart 
met hierop een hulplijn of een wens.

• Coronaprotocol
Het landelijk Team heeft - in samenwerking met PGO Support - een zogenaamd coronaprotocol opgezet. 
Dat protocol is een leidraad voor de regionale werkgroepen voor het al dan niet fysiek houden van bij-
eenkomsten. Dit protocol is gepubliceerd op de verenigingswebsite en geactualiseerd als er weer nieuwe 
informatie vanuit de rijksoverheid verscheen.

2.4.2 Fondsenwerving
Aangezien de lasten niet volledig kunnen worden gedekt uit de contributies is 
aanvullende fondsenwerving noodzakelijk. Er zijn regionale werkgroepen die 
actief voor zichzelf en landelijk extra fondsen werven (Groningen/Noord-Dren-
the, Friesland, Overijssel Noord/Drenthe Zuid/NO-polder, Utrecht/’t Gooi, Zuid-
Holland Noord, Brabant Noordoost, Limburg Noord en Midden). 
Dit gaat onder meer via: statiegeldacties, koekjesacties, verkoop van 
‘vlinders’, webshops. Het gaat hier om een paar honderd euro per jaar 
per regio.
Normaal gesproken werven meerdere werkgroepen fondsen in het kader 
van Wereld MS Dag, onder meer door het organiseren van wandel-, scootmobiel- en 
fietstochten. Deze hebben in 2020 niet plaats gevonden vanwege de coronamaatregelen.

2.4.3 Ledenwerving
Ledenwerving in de regio’s gebeurt op allerlei manieren, zoals: huisbezoeken, inloopspreekuren, op 
themabijeenkomsten. Ook is er contact met MS-verpleegkundigen, zij kunnen ervoor zorgen dat nieuwe 
patiënten informatie van MS Vereniging Nederland verkrijgen.
Uiteraard vindt aan ledenwerving ook inhoud gegeven bij activiteiten die in kader van Wereld MS Dag. 
worden georganiseerd. In 2020 werd deze activiteit beperkt door de coronamaatregelen. 
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3 Financiën
3.1 Resultaatontwikkeling
In onderstaand Overzicht 1 treft u aan de ontwikkeling van de baten, lasten, resultaat en het totaal van 
diverse reserves in de periode 2016-2020.



3.2 Resultaat
In onderstaande Overzicht 2 is weergegeven de begroting 2020, de realisatie 2020 en de afwijking van de 
realisatie 2020 ten opzichte van de begroting 2020.
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Het exploitatieresultaat in 2020 bedraagt positief c4.503 (2019: c151.074). 
Een nadere toelichting op het exploitatieresultaat treft u hierna aan.



Toelichting baten
• Contributies. In 2019 zijn we begonnen met een opschoningsactie van ons ledenbestand, welke in au-
   gustus 2020 is beëindigd. Het aantal betalende leden is hierdoor gedaald, maar dit heeft niet tot een 
   vermindering van contributie-inkomsten geleid, in tegendeel. Dit komt doordat er leden zijn die een ho-
   gere contributie wensen te betalen. De contributie-inkomsten bedroegen:  c257.211 (2019: c246.079).
• Donaties en giften. Ook het bedrag aan donaties en giften is ten opzichte van 2019 aanzienlijk gestegen 
   en wel met 28% (2020: c73.743; 2019: c57.386). Het betreft hier incidentele inkomsten, welke wij be-
   groten door een gemiddelde te nemen van de voorgaande drie jaren.
• Subsidies. Verkregen subsidies zijn nagenoeg hetzelfde gebleven (2020: c84.666; 2019: c84.350). 
   Het betreft subsidies van PGO fonds (rijksoverheid), Loterij Prinses Beatrixfonds.
• Fondsenwerving. In coronatijd konden we weinig energie stoppen in fondsenwerving. Hier is dan ook 
   een zeer bescheiden resultaat behaald (2020: c1.580; 2019: c6.230).
• Advertentieopbrengst. Onze advertentieopbrengsten liggen iets lager dan in 2019. Adverteerders heb-
   ben ons in coronatijd echter niet in de steek gelaten (2020: c60.480;  2019: c64.545).
• Sponsorships. We hebben ondanks corona toch nog projecten (b.v. webinars) kunnen uitvoeren die we 
   hebben laten sponsoren voor een bedrag van c16.529 (2019: c1.198). De sponsoren zijn:
   - Medtronic : c1.300;
   - Roche Nederland BV : c2.754;
   - Biogen Netherlands BV : c2.495;
   - Merck BV : c2.495;
   - Celgene BV : c2.495;
   - Mylan Healthcare BV : c2.495;
   - Novartis Pharma BV : c2.495.
• Nalatenschappen en legaten. Deze worden begroot door het gemiddelde te nemen van de voorgaande 
   drie jaren. Zij vielen lager uit dan dit gemiddelde: c52.579 (2019: c301.390; 2018: c148.321; 2017: 
   c125.000).

Toelichting lasten
• Bestuurskosten. Deze zijn de helft van die van het voorgaande jaar, i.c. c17.349. Dit wordt voornamelijk 
   veroorzaakt door het organiseren van digitale i.p.v. fysieke vergaderingen, lagere lidmaatschapskosten  
   van koepelorganisaties, en lagere kosten vrijwillligersattenties (2019: c34.453).
• Bureaukosten. Deze vallen iets hoger uit dan begroot maar lager dan in 2019, namelijk: c332.020 
   (2019: c346.153). De hogere kosten in 2019 werden met name veroorzaakt door de verhuizing van 
   Breukelen naar Den Dolder.
• Dienstverlening. Ook de kosten van onze landelijke werkgroepen vallen lager uit dan in het voorgaande 
   jaar en aanzienlijk lager dan begroot: c43.608 (2019: c47.695). Dit komt mede doordat meerdaagse 
   trainingen geen doorgang konden vinden.
• Fondsenwervingskosten: We hebben weliswaar meer kosten gemaakt dan begroot, maar nog altijd 
   minder dan in het voorgaande jaar: c13.357 (2019: c17.571). Dit betreft met name afschrijving van de 
   kosten voor de actie ‘contributieverdubbelaar’ die we drie jaar geleden hebben gehouden.
• Communicatie. Driekwart van deze kosten betreft ons ledenmagazine MenSen, welke volledig uit de 
   advertentieopbrengsten wordt bekostigd. De totale kosten liggen iets lager dan voorgaande jaar, name-
   lijk: c81.562 (2019: 86.210). Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaak doordat de productiekosten van het 
   blad Mensen in het jaar 2020 zo’n c4.000 lager waren dan in 2019. 
• Gesponsorde Projecten. Ondanks corona is er meer uitgegeven dan het voorgaande jaar aan gespon-
   sorde projecten, namelijk: c12.811 (2019: c8.802). Overigens hadden we een hoger bedrag begroot.
• Regio’s: Door corona hebben de regionale werkgroepen geen fysieke bijeenkomsten georganiseerd en 
   hiervoor ook geen kosten gemaakt. Het begrote budget is dan ook voor minder dan de helft gebruikt, 
   namelijk: c38.139 (2019: c64.969).
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3.3  Risicoparagraaf
 
MS Vereniging Nederland kent een tekort aan structurele inkomsten. Evenals voorgaande jaren worden 
deze gecompenseerd met incidentele inkomsten. Het bestuur blijft werken aan structureel meer inkom-
sten. In dit verband moet ook worden gezien de ‘opschoningsactie’ in de ledenadministratie. Hiermee 
hebben wij getracht als ‘nevenproduct’ niet-betaalde contributie alsnog te incasseren. Dit is ook gelukt. 
Tegelijkertijd zijn ook personen als lid geschrapt vanwege het niet betalen van hun contributie.
In 2020 zijn door de lockdown vanwege het coronavirus diverse activiteiten, zowel landelijk als regionaal,  
niet doorgegaan. Ten gevolge hiervan hebben wij minder organisatiekosten gemaakt maar ook minder  
extra inkomsten gegenereerd. De eerste helft van 2021 zal zeker vergelijkbaar zijn met een groot deel van 
2020. Op z’n vroegst na de zomer 2020 verwachten wij dat Nederland weer in een situatie gaat verkeren 
die kan worden geschetst als ‘het nieuwe normaal’. Hopelijk kunnen wij dan, zowel landelijk als regionaal, 
weer fysieke bijeenkomsten organiseren.

3.4 Bestemming resultaat

Het resultaat over 2020 is c4.503 De bestemming hiervan is als volgt verdeeld:
Onttrekking Algemene reserve: -/-c30.834;
Toevoeging Continuïteitsreserve: c0;
Onttrekking bestemmingsreserve Landelijk Team: -/-c1.218;
Toevoeging bestemmingsreserve Regionale Werkgroepen: c8.904;
Toevoeging bestemmingsfonds Wetenschappelijk Onderzoek: c27.651.
 

3.5  Verdeling kosten over kerntaken 2020

De verdeling van de kosten over de te onderscheiden kerntaken is als volgt:
     Budget 2020  Realisatie 2020
- Belangenbehartiging  :    c   79.369 (14%)            c   111.065 (24%)
- Informatievoorziening  :    c 326.588 (56%)         c 277.346  (60%)
- Lotgenotencontact  :    c 176.364 (30%)         c   72.275  (16%)

Zie ook Staat van baten en lasten (p.53). Per kerntaak is bekeken welke kosten eraan kunnen worden 
toegerekend. In 2021 zullen we ons, binnen de gestelde doel- en taakstellingen, onafgebroken richten op 
deze drie kerntaken. Daarnaast blijft structurele inzet op het terrein van leden- en fondsenwerving nood-
zakelijk. Vanwege nalatenschap en gift met bestemming aanwending wetenschappelijk onderzoek, zullen 
we ook deze taak op ons nemen.
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