
APNEUVERENIGING 
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

Bijeenkomst te Amersfoort d.d. 9 april 2016 
 

 
Agenda:   
1. Opening en mededelingen 
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2015 
3. Jaarverslag 2015 
4. Financieel verslag en jaarrekening 2015 
5. Verslag Kascontrolecommissie 2015 
6. Benoeming nieuw lid Kascontrolecommissie 2016 
7. Begroting 2016 
8. Mutaties bestuur 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 

 
 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter, Piet-Heijn van Mechelen, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte 
welkom. De vereniging heeft op dit moment 7.295 leden. Vandaag zijn er 398 bezoekers, waarvan 
287 leden.  
Voor het middagprogramma waren enkele bijeenkomsten snel vol geboekt. Voor de ALV wordt 
telkens gekozen voor de Eenhoorn in verband met de centrale ligging. Een andere locatie, zoals in het 
verleden enkele malen geprobeerd, pakt niet uit zoals verwacht. 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2015 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Jaarverslag 2015 
Het jaarverslag is opgenomen in het laatste ApneuMagazine. De voorzitter neemt het kort door. Er is 
veel contact met andere patiëntenverenigingen. De ApneuVereniging heeft veel contact met en 
vertrouwt erg op de zorgverleners. Andere patiëntenverenigingen gaan snel richting de politiek in 
Den Haag.  
 
De ervaringsdeskundigheid is de kracht van de vereniging. Via het telefoonteam en de mailberichten 
wordt duidelijk wat er leeft onder de leden. Er worden veel regiobijeenkomsten gehouden per jaar, 
waarop veel informatie wordt uitgewisseld. Het stelselmatig verzamelen van kennis en ervaringen is 
de corebusiness van de vereniging. 
De vereniging wordt vaak gevraagd door zorgverzekeraars om mee te denken. Naar aanleiding van 
het sterrenonderzoek wordt aan de vereniging gevraagd of de vereniging bij klinieken kan komen 
praten over verandering van de aanpak binnen die kliniek. Ook is de vereniging betrokken bij het 
opstellen van de nieuwe Osas-richtlijn.  
De vereniging heeft ook meegewerkt aan de positionering van de positietrainer. Naar aanleiding van 
een onderzoek van de Nederlandse Zorginstituut is helaas besloten om de positietrainer nog niet op 
te nemen in het basispakket van de verzekeraars. Op dit moment loopt er een groot onderzoek en de 
resultaten van dit onderzoek worden door het Nederlands Zorginstituut afgewacht. 
De ApneuVereniging heeft bijgedragen aan de leerstoel van prof. dr. Nico de Vries bij ACTA, het 
Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. De voorzitter benadrukt dat het traditionele beeld 
van de apneupatiënt aan het veranderen is. Er komt ook aandacht voor de ‘nieuwe’ apneupatiënt. 
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De vereniging heeft een Medische Advies Raad (MAR), waarin alle medische disciplines, die 
betrokken zijn bij apneu, zijn vertegenwoordigd. Deze kan voor vragen worden geraadpleegd. 
Bij het jaarlijks onderzoek doen bijna alle slaapklinieken mee. Het komt zelfs voor dat klinieken bellen 
of zij nog meetellen als ze het onderzoek later invullen. 
Het symposium voor professionals wordt ook regelmatig georganiseerd. Tegenwoordig betalen de 
professionals voor het bijwonen van het symposium. Ook kunnen de professionals ‘Vriend’ van de 
vereniging worden, waardoor zij korting krijgen op de kosten van het symposium. De vereniging 
heeft hierdoor alle contactgegevens van de professionals die actief zijn binnen de wereld van apneu. 
 
In Antwerpen is de vereniging altijd aanwezig tijdens de Slaapcursus Der Lage Landen. Hier komen 
veel Nederlandse (huis)artsen. Ook houdt Sandra Houtepen regelmatig lezingen en deze lezingen 
worden tegenwoordig ook door de professionals bezocht. 
De Vlamingen hebben laten weten dat zij graag gebruik maken van de publicitaire middelen en 
ervaringen van de ApneuVereniging. De vereniging heeft geantwoord dat hiervoor zeker 
mogelijkheden bestaan. 
 
De vereniging is sinds enkele jaren onderverdeeld in districten en regio’s. Er worden overal in 
Nederland regionale bijeenkomsten gehouden. De artsen van de klinieken werken vaak mee aan 
deze bijeenkomsten. 
De vereniging heeft tegenwoordig 100 vrijwilligers/medewerkers. Het intranet voor deze 
medewerkers functioneert nog niet zoals gewenst. Er wordt op dit moment gekeken naar het 
opnieuw opzetten van het intranet, zodat de medewerkers snel toegang tot alle informatie hebben. 
 
Er is besloten om de Gebruikersclubs om te vormen tot een Kenniscentrum. Het is de bedoeling dat 
alle kennis, die binnen de vereniging aanwezig is, zich concentreert in dit Kenniscentrum. 
 
Communicatie 
Het ApneuMagazine wordt samengesteld naar aanleiding van de onderwerpen die binnenkomen op 
de redactie en met stukken die door de redactiemedewerkers worden geschreven. Het 
ApneuBulletin zal in de toekomst maandelijks worden verstuurd.  
De ApneuSite is vorig jaar geheel vernieuwd. Ton op de Weegh heeft hier veel werk voor verricht. 
Ook beheert hij de Facebookpagina. Het Forum bestond al eerder en daar wordt veel gebruik van 
gemaakt. Twitter begint ook op te komen. 
 
Op de stoelen in de zaal lagen flyers met een oproep aan leden om werkzaamheden voor de 
vereniging te doen. De voorzitter roept alle aanwezigen op om te helpen met de werkzaamheden 
voor de vereniging. Als iemand dit wil doen, kan hij of zij zich melden bij Joost Siereveld 
(siereveld@apneuvereniging.nl). 
 
De koepels, waar de vereniging lid van is, zijn Ieder(in) en de NPCF. De vereniging wordt op deze 
manier goed geïnformeerd over alle zaken die landelijk spelen. Het voordeel is dat voor leden, die 
aanvullend verzekerd zijn, het mogelijk is dat de contributie van de vereniging wordt vergoed.  
 

4. Financieel verslag en jaarrekening 2015 
Mart Peters, de penningmeester, geeft een toelichting op het financiële jaarverslag en de 
jaarrekening 2015.  
De vereniging heeft een positief resultaat van € 3.500. Dit is precies volgens de begroting. Dit 
resultaat is toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Op dit moment bedraagt het totale vermogen 
van de vereniging € 145.000. De liquide middelen bedragen € 136.000. De liquide middelen zijn 
aanzienlijk toegenomen door de vervroeging van de inning van de advertentiegelden. 
De vereniging is financieel gezond. Er kan geconcludeerd worden dat de korting op de 
instellingssubsidie is verwerkt. 
 

mailto:siereveld@apneuvereniging.nl
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De penningmeester geeft kort een overzicht van de cijfers. De opbrengsten zijn hoger geweest dan 
begroot. De contributies maken hierbij het verschil. Ook zijn er meer opbrengsten van de 
advertenties. De contributie is de grootste inkomstenpost van de vereniging. Op 1 januari 2016 had 
de vereniging 7.065 leden. 
De huidige instellingssubsidie wordt door het Rijk gehandhaafd. Ook ontving de vereniging een 
projectsubsidie voor het project VEEL. Dit samenwerkingsproject rond om de onderzoekmethoden 
van de ApneuVereniging werd samen met zeven andere patiëntenverenigingen uitgevoerd en is nu 
geëindigd. 
Voor de voorlichting is meer uitgegeven, dan begroot. Het budget van voorlichting was verlaagd, 
maar het is niet gelukt om binnen dit budget te blijven. Met name de kosten van de beurzen, waar de 
vereniging aanwezig is met een informatiestand, lopen op. 
De kosten van het ApneuMagazine zijn ook gestegen. Ook zijn er kosten gemaakt voor het 25-jarig 
jubileum. Daarom heeft het bestuur in juli 2015 de begroting hiervoor aangepast. 
Door de extra inkomsten is de vereniging precies op budget uitgekomen. 
 
De kosten van de regiobijeenkomsten bedragen minder dan waarvoor deze in de begroting waren 
opgenomen. De voornaamste reden is dat de bijeenkomsten vaak in ziekenhuizen of klinieken 
worden gehouden, die de kosten van de zaalhuur geheel of gedeeltelijk voor hun rekening nemen.  
Er wordt door de vereniging veel gedaan aan belangenbehartiging, maar het is slechts een beperkt 
deel van het budget. Het jaarlijkse onderzoek dat mede aan de basis van belangenbehartiging staat 
kost aanzienlijk veel geld omdat het samen met professionele onderzoeksinstituten wordt 
aangepakt. Door de professionele aanpak worden de resultaten serieus genomen. 
 
De penningmeester meldt dat alle stukken te downloaden zijn op de website. 
 

5. Verslag Kascontrolecommissie 2015 
De jaarrekening wordt opgesteld door NPS en gecontroleerd door Van Ree accountants. Ook worden 
de cijfers van 2015 dit jaar steekproefsgewijs door de subsidiegever, het ministerie van VWS, 
gecontroleerd. Over ongeveer zes weken verwacht de penningmeester hiervan het resultaat.  
 
De Kascontrolecommissie heeft volgens de statuten alle bescheiden gecontroleerd. Deze commissie 
bestaat uit de heren Masselink, Rijkse en Has. De commissie heeft de zaken zeer grondig bekeken en 
heeft de penningmeester veel vragen gesteld. Onder andere naar aanleiding van deze vragen heeft 
de penningmeester de waarborgsom van Post NL terug kunnen brengen van € 1.000 naar € 100. 
 
De heer Masselink, lid van de Kascontrolecommissie 2015, doet kort verslag van de controle van de 
boeken. De boeken zijn grondig gecontroleerd. Er zijn kritische vragen gesteld. De commissie is van 
mening dat de penningmeester de zaken met veel gedrevenheid heeft uitgevoerd en dat er een goed 
beleid is gevoerd. De commissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen. Aldus wordt 
besloten. 
 

6. Benoeming nieuw lid Kascontrolecommissie 2016 
De heer Rijkse, het langst zittende lid, treedt af. De heren Masselink en Has hebben zich bereid 
verklaard om opnieuw de werkzaamheden voor de Kascontrolecommissie in 2016 uit te voeren. De 
heer Beuker heeft een maal eerder deelgenomen aan de Kascontrolecommissie en stelt zich opnieuw 
beschikbaar. De penningmeester vraagt of er iemand is die reserve lid wil zijn. De heer Ivo Heins is 
bereid deze taak op zich te nemen. Aldus wordt besloten door de vergadering. 
 

7. Begroting 2016 
De penningmeester geeft aan dat de vereniging ervoor wil zorgen dat de continuïteit van de 
vereniging wordt gewaarborgd. Het bestuur kijkt hier nadrukkelijk naar. Daarnaast is het de 
bedoeling dat het ledenaantal doorgroeit naar 10.000 in 2020. Het groter aantal leden moet met de 
contributieopbrengst ook de korting op de instellingssubsidie vervangen. 
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De contributie voor de leden wordt in 2016 en 2017 niet verhoogd. De penningmeester roept de 
leden op om de contributie te laten innen door middel van automatische incasso. Dit is voor de 
vereniging en de leden zelf financieel gunstiger (€ 2,50 korting op hun contributie).  
  
Het project VEEL krijgt in 2016-2018 een vervolg in het project VEEL2DO, nu met tien deelnemende 
verenigingen. De inkomsten hieruit zijn echter ongeveer € 10.000 lager dan voorheen.  
 
Ook zal gekeken worden naar de mogelijkheid van het ontvangen van giften en/of legaten. De 
statutaire wijziging van de naam in “ApneuVereniging” is ook doorgevoerd bij de Kamer van 
Koophandel en de Belastingdienst.  
Professionals kunnen ‘Vriend’ worden van de vereniging. Ook is het mogelijk voor bedrijven om een 
bedrijfslidmaatschap aan te gaan. 
 
De vereniging gaat binnenkort over naar een private server bij de provider. Het intranet wordt 
verbeterd. Het opzetten van een betere ICT geeft in eerste instantie kosten, maar op termijn zal dit 
ook besparingen opleveren. 
 
Begroting 
Het is de verwachting dat de inkomsten uitkomen op € 329.000 en ook de uitgaven uitkomen op 
€ 329000, met als verwacht resultaat € 0. De penningmeester geeft een korte toelichting op de 
verdeling van de uitgaven. 
 
Financiële vragen 
Er heeft een overschrijding van de kosten plaatsgevonden. Wordt deze overschrijding gedragen door 
het gehele bestuur en is dit overlegd met het gehele bestuur?  
De penningmeester antwoordt dat hij aan de hand van verslagen aan de Kascontrolecommissie heeft 
laten zien dat dit aan het gehele bestuur is voorgesteld en besloten. Deze beslissing was als zodanig 
niet duidelijk genotuleerd. De kascontrolecommissie heeft laten weten dat zij ook graag een 
bevestiging van het nemen van het besluit wilden zien. De penningmeester heeft dit ook met de 
notuliste besproken.  
 

8. Mutaties bestuur 
Cees Vos heeft de gebruikersclubs aangestuurd. In 2015 heeft hij de projectleiding gehad bij de 
organisatie van de LVB 2015. Hij heeft laten weten dat hij moet stoppen met zijn werkzaamheden 
voor de vereniging. Hij treedt af per 9 april 2016. De voorzitter bedankt Cees Vos voor al zijn 
werkzaamheden en overhandigt hem een bos bloemen en VVV-bonnen. 
 
De penningmeester, Mart Peters, is na zes jaar aftredend en herkiesbaar. De voorzitter stelt voor 
Mart Peters opnieuw als bestuurslid te benoemen. Aldus wordt besloten. 
 
De voorzitter laat weten dat het bestuur twee vacatures heeft. Hij hoopt dat er mensen zullen zijn 
die zich aanmelden voor deze vacatures. Met name de portefeuille van bestuurslid ICT is hierbij 
actueel. 
 
Myrjam Bakker, eindredacteur van het ApneuMagazine, heeft laten weten dat zij stopt met haar 
werkzaamheden. De voorzitter bedankt haar voor al haar werkzaamheden. Myrjam zal door de 
redactie nog uitgebreid worden bedankt. 
 

9. Rondvraag 
 De heer Bui(?) vraagt naar het cpap-gebruik. De voorzitter heeft laten weten dat het mogelijk is 

om enkele dagen zonder cpap te slapen. Hij heeft altijd begrepen dat hij dagelijks de cpap moet 
gebruiken. De voorzitter antwoordt dat de cpapc/mra alleen werken tijdens het gebruik ervan. 
Het beste is om deze dagelijks te gebruiken. Er werd echter gevraagd of het heel schadelijk is om 
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de cpap één dag niet te gebruiken. Een lid van de MAR heeft aangegeven dat er geen onderzoek 
aanduidt dat één dag niet gebruiken van de cpap een zeer schadelijk effect zal hebben. Ook de 
voorzitter van de commissie, die de osas-richtlijn opstelt, heeft geen onomstotelijk bewijs 
gekregen dat één dag de cpap niet gebruiken zeer schadelijk is. Het beste is echter om de cpap 
elke dag te gebruiken. 

 Mevrouw Goesen merkt op dat de cpap als handbagage mee moet worden genomen bij 
vliegreizen. Zij vraagt of hiervoor een oplossing is. De voorzitter antwoordt dat de cpap en andere 
handbagage in een koffertje van maximale afmetingen voor handbagage moet worden geplaatst. 
Cees Vos laat weten dat aan de meeste luchtvaartmaatschappijen toestemming kan worden 
gevraagd om extra medische handbagage mee te nemen. Mart Peters vult aan dat hij in het 
verleden veel heeft gevlogen voor zijn werk en nog steeds veel vliegt. Hij maakt ook gebruik van 
een groter koffertje voor zijn cpap.  

 De heer Spies complimenteert de vereniging voor de leesbaarheid en toegankelijkheid van het 
jaarverslag. De website is echter in 2015 20% minder bezocht. Hij vraagt hiervoor een verklaring. 
De voorzitter antwoordt dat in 2014 veel bezoek is geweest naar aanleiding van het Philips-
onderzoek. Ook is nog niet geheel duidelijk op welke wijze Google de bezoekers telt. Er zijn ook 
veel eenmalige bezoekers, die zijn overgestapt naar Facebook en het Forum voor korte vragen. 
Er is een app te downloaden, waarbij het veel makkelijker is om op het Forum te komen. Dat zal 
ook het bezoek van de website beïnvloeden. 

 De heer Jacobs laat weten dat het aantal apneus sinds zijn chemobehandeling zeer wisselt. Hij 
heeft gehoord dat hij hiervoor een doorverwijzing naar Groningen kan krijgen. De voorzitter 
antwoordt dat het inderdaad mogelijk is dat de klinieken in Zwolle en Groningen hem hier verder 
mee kunnen helpen. 

 Er wordt gevraagd of het mogelijk is om op zeer lange vluchten tijdens de vlucht gebruik te maken 
van de cpap. De voorzitter antwoordt dat dit onder andere afhangt van de stroomvoorzieningen 
in een toestel. In business class is dit zeker mogelijk. De bereidheid tot medewerking door de 
luchtvaartmaatschappijen is vaak groot. Bij (nagenoeg) rechtop zitten is het doorgaans niet nodig 
om een cpap te gebruiken.  

 Mevrouw Kroese gebruikt sinds kort een cpap. Zij zou graag meer informatie ontvangen over 
contacten met KNO-artsen. De voorzitter antwoordt dat er zeker contact is met KNO-artsen en 
MKA-chirurgen. Op de website staan de afkortingen verklaard. 

 Mevrouw Van Boxtel vraagt of de informatie van de bijeenkomst van vanmiddag over het 
geheugen wordt gepubliceerd. Ook informatie over de regiobijeenkomsten, die zij niet kan 
bijwonen, zou zij graag gepubliceerd zien worden. De voorzitter antwoordt dat leden uiteraard 
een regiobijeenkomst in een andere regio kunnen bezoeken. Het verhaal van de heer Vaassen, die 
het verhaal over het geheugen zal houden vanmiddag, zal worden gepubliceerd. Ook zal de kern 
van de regiobijeenkomsten worden gepubliceerd. De ervaring leert echter dat lezingen niet vaak 
teruggelezen worden. 

 Een van de aanwezigen heeft een Philips Respironics. Hij vraagt of er geen kleinere machines te 
krijgen zijn. Heeft de vereniging hier aandacht voor? De voorzitter antwoordt dat de vereniging bij 
veel ontwikkelingen betrokken is. Er zijn ook meerdere apparaten uitgetest. Tussen 1996 en nu 
zijn de cpap’s al veel kleiner geworden. Als patiënten echt een heel kleine machine willen, moeten 
zij deze zelf betalen. Mart Peters vult aan dat de kleine machines vandaag op de stands van de 
leveranciers te bekijken zijn.  

 

10. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en bijdrage. Hij sluit om 11.55 uur de 
vergadering. Hij bedankt Dick Bos voor de organisatie van de LVB 2016. 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld door het bestuur van de ApneuVereniging tijdens de bestuursvergadering d.d. 3 juni 2016 


