
Notulen ALV Fahr patiëntenvereniging

9 september 2022, 11.00-12.00
UMC Utrecht, auditorium Q01

De vereniging heeft 20 leden. Er zijn 18 personen aanwezig, waarvan 14 
lid zijn van de patiëntenvereniging. 2 afwezige leden hebben 
machtigingen een machtiging aan een aanwezig lid gegeven (namenlijst zie 
bijlage).

Welkom aan alle leden, voorstellen nieuwe bestuursleden: Co Stehouwer 
(voorzitter), John Vos (penningmeester)

Financiën:
Nieuwe manier om ledenadministratie aan te pakken: 

- Binnenkort krijgt iedereen email bericht over hoe ze geregistreerd 
staan: lid of donateur

- Uit de zaal: donateurs bedanken, ook berichten indien er 
contactgegevens zijn

Medische adviesraad neemt het woord:
- Pim de Jong spreekt Ronald Meliëzer toe om hem te bedanken voor 

het voorzitterschap van het begin van de Fahr patiëntenvereniging, 
schetst de historie van de vereniging

o Oprichting
o Statuten
o Donaties
o Website
o Ledenregistratie
o Crowdfunding
o Zorgpad
o Subsidie wetenschap
o Bestuur
o Medische adviesraad

Heel veel dank voor Ronald, oud-voorzitter

Statutenwijziging
Statutenwijziging door Willem Mali toegelicht en alle vooraf toegezonden 
veranderingen en toevoegingen worden plenair doorgenomen. Tijdens de 
vergadering wordt nog 1 zinsnede toegevoegd in artikel 2 lid 1….ziekte 
van Fahr en het syndroom van Fahr, het behartigen van….

De reden van de statutenwijziging:
- De aanvankelijke statuten die bij de notaris zijn opgesteld voldeden 

nog niet aan de criteria voor de ANBI status.
- De ANBI status is van belang voor donateurs, maar ook voor 

samenwerking met fondsen, wetenschappelijke subsidies en andere 
beoogde partners



- Statuten worden gepubliceerd op de website

Stemmen van de aanwezige leden en gemachtigden: unaniem 
aangenomen

Jaarplan
Willem Mali neemt de verrichtingen van afgelopen tijd door en licht het 
jaarplan / beleidsplan voor de komende periode toe. Het jaarplan zal op de
website worden gepubliceerd. 

John Vos licht het financieel jaarverslag toe.
De administratie gaat met een boekhoudpakket.

Bestuur wordt unaniem decharge verleend door de ALV voor het 
besproken financiële jaarverslag.

De voorzitter nodigt de aanwezigen uit om actief bij te dragen aan de 
activiteiten van de vereniging. Dit hoeven geen grote activiteiten te zijn. 



Bijlage 1

1 Loes Ballendux l.ballendux@outlook.com
2 Pim de Jong pimdejong@gmail.com
3 Dineke Koek h.l.koek@umcutrecht.nl
4 Lidia Lamers lismala@live.nl
5 Willem Mali w.mali@umcutrecht.nl
6 Ronald Meliëzer ronald_meliezer@yahoo.co.uk
7 John Roeloffs john@levenmetfahr.nl
8 Bernard Saas louise.schellen@icloud.com
9 Louise Schellen fam.saas@kpnmail.nl

10
Heleen van de velde-de 
Boer heleen.db.vdv@gmail.com

Machtigin
g

11 Evelien van Valen e.vanvalen@umcutrecht.nl
12 Jasmijn Vos jjdeventer@hotmail.com
13 Co Stehouwer j.m.stehouwer@gmail.com
14 John Vos john.vos@home.nl

15 Cees Merkus c.merkus@planet.nl
Machtigin
g

16 Lidy Vos lidyvos@home.nl
17 Jeroen Jansen jjdeventer@hotmail.com  

18
Jacqueline Aifuwa-
Smeets Jamesaifuwa@hetnet.nl

19 James Aifuwa Jamesaifuwa@hetnet.nl  
20 Wim Smaak e.v. Lidia Lamers


