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VOORWOORD
Dit is het beleidsplan van de Vereniging van Allergie Patiënten (
V.A.P.). In dit beleidsplan kijken we vooruit naar wat bij kan dragen
aan het welzijn van mensen met een allergie.
Het beleidsplan betreft voornamelijk ideeën en activiteiten die
ontwikkeld moeten worden. Waar nodig blikken we een paar jaar
verder, zeker waar het gaat om een vereniging die volledig steunt op
vrijwilligers, is het niet haalbaar om alles in een keer te realiseren.
Om de rode draad niet uit het oog te verliezen, herhalen we de
doelstellingen en uitgangspunten van waaruit we als vereniging willen
werken. Daarnaast hebben we beleidsaspecten die de lange termijn
betreffen opgenomen in dit beleidsplan:
•
Politiek;
•
Sociale omgeving;
•
PR-activiteiten.
In het hoofdstuk overige aandachtspunten worden deze verder
toegelicht.

1. Doelstelling
De Vereniging van Allergie Patiënten heeft ten doel:
 te fungeren als platform voor onderling contact tussen allergiepatiënten en geïnteresseerden;
 de belangenbehartiging voor allergiepatiënten in het algemeen
en voor de leden in het bijzonder;
 het bevorderen en ondersteunen van optimaal allergologisch /
immunologisch onderzoek;
 voorlichting geven in algemene zin;
 het leveren van een bijdrage aan de bevordering van ontwikkelingen op het medisch gebied van de allergologie /
immunologie en aanverwante gebieden.
De V.A.P. tracht dit te bereiken door:
 het geven van interne en externe voorlichting in de meest brede
zin;
 het bevorderen van publicaties op het gebied van de
problematiek van de allergiepatiënt;
 het uitgeven van een verenigingsblad.

2. De structuur van de vereniging en taakstelling
De V.A.P. wordt geleid door een Algemeen Bestuur. Het bestuur wordt
bijgestaan door medische adviseurs.

2.1 Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter,
een secretaris, een penningmeester en overige bestuursleden.

Taken van de bestuursleden:
•
Voorzitter: coördineert de werkzaamheden van het V.A.P.bestuur, leidt vergaderingen ( incl. jaarvergadering),
externe/interne voorlichter;
•
Vice-voorzitter: assisteert de voorzitter en vervangt de voorzitter
bij afwezigheid;
•
Secretaris: bewaart alle officiële stukken, is verantwoordelijk
voor het opstellen van de agenda i.v.m. bestuursvergaderingen,
zorgt voor vergaderruimte en bewaakt de uitvoering van
besluiten;
•
Penningmeester: is verantwoordelijk voor het financiële beleid en
het administreren van inkomsten en uitgaven alsmede de ledenadministratie;
•
Overige bestuursleden: - wisselende notulist:is verantwoordelijk
voor het verspreiden van de notulen;
- een redactielid: is verantwoordelijk voor het uitkomen van het
verenigingsblad, het V.A.P.-blad
- een sponsorcoördinator: zorgt voor sponsors om de V.A.P. van
enige financiële ruimte te voorzien.

2.2 Adviseurs
Het bestuur wordt geadviseerd door medische specialisten op
allergologisch- en immunologisch gebied. Indien het bestuur van
andere adviseurs gebruik maakt ligt dat vooral op juridisch vlak.

2.3 Vacatures
Door uiteenlopende redenen hebben verschillende bestuursleden in het
verleden afscheid genomen van hun zetel. De plaatsen zijn nog niet
allen vervuld.

Om het beleidsplan te kunnen concretiseren vermelden we hieronder
op welke terreinen het bestuur op zoek is naar invulling van diverse
taken.
•
•

•

Voorzitter: iemand die kundig is op bestuurlijk en juridisch
gebied. Art 8 lid 2 statuten vermeld dat het bestuur ook anderen
dan leden van de V.A.P. als voorzitter kan benoemen.
Redactielid: -iemand die ervaring heeft met tekstverwerkingsprogramma’s (mogelijk zelf beschikt over een PC incl. printer
met programmatuur waarin het V.A.P.-blad zelf opgemaakt zou
kunnen worden).
-iemand die het V.A.P.-blad een warm hart toesteekt en het blad
op kan fleuren met leuke interviews, interessante artikelen, dieetrecepten en een medische pagina. Kortom, een blad waar een
V.A.P.-lid naar uitkijkt. Het V.A.P.-blad verschijnt 4 x per jaar.
Coördinator symposia en lezingen: iemand die weet wat V.A.P.ledeninteresssant vinden en in staat is om bijeenkomsten te
organiseren waar informatie wordt uitgewisseld die voor
allergiepatiënten belangrijk of interessant kan zijn.

3. Activiteiten
Het V.A.P.-bestuur heeft een aantal activiteiten op het oog die aansluiten op de doelstellingen van de vereniging:
•
de jaarvergadering
•
symposium
•
het eenmaal per kwartaal uitkomen van het V.A.P.-blad
•
de “hulplijn”, we zijn bereikbaar via het telefoonnummer van de
“Huidinfolijn” en via e-mail.
•
Het bevorderen van de naamsbekendheid van de vereniging en
het werven van leden door het met een stand staan op diverse
beurzen.
•
Het bevorderen van begrip voor allergieën door het geven van
lezingen.

•
•
•
•

Het verspreiden van een informatie- c.q. aanmeldingsfolder van
de vereniging.
Het organiseren van lotgenoten contactdagen of avonden.
Het bijhouden van een website waarop nieuwe informatie over de
vereniging staat en waarop mensen zich aan kunnen melden als
lid.

4. Overige aandachtsgebieden
Het V.A.P.-bestuur heeft zich bij de Nederlandse Patiënten en
Consumenten Federatie (NP/CF) aangesloten. De NP/CF is een overkoepelend orgaan waarbij alle patiëntenverenigingen in Nederland
staan geregistreerd. Het NP/CF is een soort ‘consumentenbond’ voor
patiëntenverenigingen. Het NP/CF verstrekt informatie, geeft
cursussen, etc. Kortom de V.A.P.staat sterker in haar schoenen door de
aansluiting bij de NP/CF, de C.G.-raad (chronisch zieken en
gehandicapten raad), de Huidfederatie (overkoepelend orgaan) en de
V.S.O.P. (vereniging samen werkende ouderen- en
patiëntenorganisaties).

4.1 Politiek
Door de huidige golf van bezuinigingen zal de positie van chronisch
zieken verzwakt worden. Er wordt fors bezuinigd op uitkeringen,
subsidies en bijdragen en steeds vaker worden behandelingen niet meer
of maar gedeeltelijk vergoed. Daarnaast zijn er ook allerlei
bedreigingen richting specialisten die uitwerkingen hebben op het wel
of niet kunnen behandelen van chronisch zieken. In het verleden heeft
het V.A.P.-bestuur zich hard gemaakt tegen de afschaffing van het
zelfstandig

specialisme van allergologie. Daarnaast is een werkgroep bezig
geweest met een aantal ziektekostenverzekeraars die weigerden
onderzoeken en opnames van allergiepatiënten te vergoeden en blijven
we ons inzetten voor de vergoedingen van medicijnen.
De V.A.P. zal in de toekomst dit beleid voortzetten.

4.2 Sociale omgeving
De V.A.P. streeft naar meer begrip ten aanzien van allergie en patiënten
met een allergie. Dit zal worden gedaan door voorlichting te geven over
allergie en de gevolgen die dit heeft voor de werk- en schoolsituatie en
voor contacten en relaties. Omdat de V.A.P. nog niet zo groot is zal
deze voorlichting in eerste instantie plaatsvinden binnen de V.A.P. zelf.
Uiteraard zal door middel van de voorlichtingsbrochure ook buiten de
vereniging contacten worden gelegd. Daarnaast komen via het
postbusnummer, via e-mail en via de Huidinfolijn vragen bij het
bestuur binnen.

5. Financieel beleid
Door een van de bestuursleden te belasten met het werven van sponsors
(V.A.P.-blad, symposia, lezingen) kunnen de activiteiten van de V.A.P.
financieel ondersteund worden. Tevens verkrijgt de vereniging sinds
een aantal jaren subsidie van “stichting Fonds PGO” (Fonds voor
Patiënten-, Gehandicaptenorganisaties en Ouderenbonden).

6. Leden
Ledenwerving gaat via beurzen, er komen aanmeldingen binnen via ons
postbusnummer, er zit een aanmeldingsformulier achter in het boekje
“Spreekuur Thuis” en in alle Nederlandse ziekenhuizen liggen folders
van de vereniging bij de patiëntenvoorlichtings-bureaus en afdelingen
allergologie.

•

De V.A.P. is ontstaan uit oud-patiënten van de allergiekliniek in
‘de Klokkenberg’.

7. P.R.-activiteiten
•
•
•
•
•

De verschijning van het verenigingsblad, het V.A.P.-blad 4 x per
jaar.
De verenigingsbrochure en een internetpagina.
Het organiseren van een symposium.
Het staan op beurzen en geven van lezingen
Het organiseren van lotgenotencontact.

8. De toekomst
Het zal duidelijk zijn dat op alle hiervoor opgesomde punten het beleid
de komende tijd nog verder uitgediept moet worden. Hierbij moet
rekening gehouden worden met wensen en ideeën van de leden, want
om hen gaat het. Naast ledenwerving zal het beleid erop gericht dienen
te zijn hen aan de vereniging te binden.
Realisering van het beleid is ook afhankelijk van de mate waarin leden
bereid zijn persoonlijke kwaliteiten en een deel van hun vrije tijd voor
de vereniging beschikbaar te stellen om daarmee een aandeel van het
beleid voor hun rekening te nemen. Komen tot een breder draagvlak is
een voorwaarde voor het slagen van het plan.
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