
Stichting voor Afweerstoornissen - Bestuursverslag 2020                                                       1 
 

 
Bestuursverslag 

2020 
  



Stichting voor Afweerstoornissen - Bestuursverslag 2020                                                       2 
 

 
 
 
Inhoud:
 
 
 
 
 
Algemene informatie 
 
Een stukje geschiedenis 
 
Lotgenotencontact 
 
Voorlichting 
 
Belangenbehartiging 
 
Patiënten in cijfers 
 
Onze sponsors 
 
Jaarrekening 2020 
 

 
 
 
 
 
blz. 3 
 
blz. 5 
 
blz. 8 
 
blz. 11 
 
blz. 12 
 
blz. 13 
 
blz. 14 
 
blz. 15



Stichting voor Afweerstoornissen - Bestuursverslag 2020                                                       3 
 

Algemene Informatie: 
 
Postadres:   Groenstraat 17, 5386 KW Geffen 
Telefoonnummer:  06-28953295 
Email:    info@stichtingvoorafweerstoornissen.nl 
Websites:   www.stichtingvoorafweerstoornissen.nl 

www.altijdziek.nl  
Bank: NL38INGB0001632040 t.n.v. Stichting voor AfweerStoornissen 
Kamer van Koophandel: 41181767 
ANBI:    816756739 
 
 
Bestuur 2020/21: 
 
Voorzitter   Yvonne van der Linde (tot 31- 12 – 2020) 
Vicevoorzitter   José Verstegen (tot 31- 12 – 2020) Voorzitter per 01-01-2021 
Algemeen bestuurslid  Sian van den Bogaerdt-Rance (tot 31- 12 – 2020) 
Secretaris    Sian van den Bogaerdt-Rance (vanaf 01-01-2021) 
Penningmeester  Peter Lambregts 
Vice-penningmeester   Soraja Ebbeling (vanaf 01-01-2021) 
Bestuurslid   Janine Bastiaans (vanaf 01-01-2021) 
Bestuurslid   Margo Dona vanaf (01-01-2021) 
 
Samenwerking met 
● Medische Adviesraad: 

Dr. V. Dalm, Dr. P. Ellerbroek, Dr. K. van Aerde, Prof. A. Lankester, E. de Vries,  
Dr. A. Rutgers, Drs. J. Potjewijd, Dr. G. de Bree. 
 

● Werkgroep Immuundeficiënties: 
Dr. J. van Montfrans, Prof. T. Kuijpers, Prof. M. Van Hagen, Dr. F. Veerdonk. 

 
Aangesloten bij 

• Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) 
• European Organisation for Rare Disorders (EURORDIS) 
• International Patient Organisation for Primary Immunodeficiency’s (IPOPI) 
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Publicaties 
• Algemene informatie 
• Ziektebeelden 
• Griep en influenza 
• Erfelijkheid  
• De verdedigers in het bloed 
• Ons afweersysteem 
• Het afweersysteem en zijn stoornissen 
• Tien leefregels voor patiënten met een afweerstoornis 
• 20 jaar SAS 
• Verhalen met een zilveren randje 

jubileumboekje 25 jaar SAS 
• Huisartsenbrochure IgA deficiëntie  
• Huisartsenbrochure CVID (i.s.m. VSOP en NVH)  
• Paraplu (Ledenblad) 
• Ouder zijn van een zieke tiener met chronische ziekte, 

door: Lotte Denning 
 

• Afweerstoornissen: 
o Common Varible 

Immuun Deficiënties 
CVID 

o Agammaglobulinemie 
o IgA deficiëntie 
o IgG Subklasse deficiëntie  
o Chronische Granulomateuze 

Ziekte (CGD)  
o Fagocytaire afweermechanismen 
o Neutropenie 
o Hyper IgM 
o DiGeorge syndroom 
o Auto-immuun Lymfo Proliferatie Syndroom 

(ALPS) 
 

     
  

Ouder zijn van een 
tiener met een 
chronische ziekte

‘Ik denk dat je vaak de 
kracht vindt op het moment 

dat je het nodig hebt’
 I Keld, ouder

Geschreven door 
Sara LeBien

Een ver haal
voor kinderen 

met een 
afweerstoornis

Ons 
Afweer 
systeem

IMMUNE
DEFICIENCY
FOUNDATION
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Een stukje geschiedenis 
 

 
In ‘Margriet Medisch’ van 30 
september 1983, beschreef een 
moeder haar ervaringen met 
haar zoon. Ze deed een oproep 
aan belangstellenden voor het 
oprichten van een 
contactgroep voor patiënten. 
De oproep werd herhaald in het 
blad ‘Ouders van Nu’ van 11 
november 1983. Hierop kwamen 
veel reacties. Door de inzet van 
mevr. Van Oosten,  
dr. Schuurman en dr. Schot 
kwam het tot een informatieve 
bijeenkomst op 4 februari 1984. 

Deze bijeenkomst werd gehouden in de conferentiekamer van de Bloedbank, afdeling 
Immunohaematologie van het Academisch Ziekenhuis Leiden (AZL). Tijdens deze 
bijeenkomst werd een voorlopig bestuur geformeerd. Tevens werd er besloten tot het 
uitgeven van een ‘mededelingenblad’. Tijdens die oprichtingsbijeenkomst zijn de aanzetten 
geleverd voor de doelstellingen van de ‘Vereniging voor Immuunstoornissen’ (de eerste 
naam voor de SAS). Op 12 mei 1984 werd nog een bijeenkomst gehouden in Leiden. Op 22 
september van datzelfde jaar werd een derde bijeenkomst gehouden in buurthuis ‘De 
Paraplu’ in Utrecht. Hier werd aangekondigd dat het voorlopige bestuur bezig was met het 
opstellen van statuten en een huishoudelijk reglement dat in het voorjaar van 1985 klaar zou 
moeten zijn. In november 1985 werd de Stichting voor AfweerStoornissen opgericht en in 
1986 werd een Medische Adviesraad geïnstalleerd. 
 
In Nederland sloot de SAS zich aan bij de Vereniging Samenwerkende Ouder en 
Patiëntenorganisaties (VSOP). Op internationaal niveau sloot de SAS zich in 1996 aan bij de 
‘International Patiënt Organisation for Primary Immunodeficiencies’ (IPOPI). 
 
Het ledenaantal is in de loop van de jaren aardig toegenomen. Van 80 in 1985 naar 
ongeveer 325 in 2020. Ook het aantal informatieve brochures is in de loop van de tijd flink 
toegenomen in een eigen herkenbare lay-out. 
 
Nog steeds verschijnt 4 x per jaar het patiëntenblad ‘De Paraplu’. 1x per jaar wordt er een 
bijeenkomst voor de leden en hun familie georganiseerd. Hierbij is de gemiddelde opkomst 
rond 120 deelnemers. Daarnaast wordt specifiek voor de dames een ladies day 
georganiseerd. Voor de jongere patiënten worden sinds een paar jaar een 
jongerenweekend georganiseerd. Er zijn dit jaar voor het eerst ook onlinebijeenkomsten 
georganiseerd (uit noodzaak vanwege corona). Deze zijn zeer goed bevallen en bezocht 
en zijn zeker voor herhaling vatbaar. 
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Nieuw logo 
In 2014 hebben we het logo vernieuwd. Het oude logo is hierin nog 
steeds herkenbaar aanwezig. In de eerste jaren is voor ‘het embleem 
gekozen omdat het de bescherming die het immuunsysteem de mens 
biedt (cirkel om de mens) in zich heeft, maar ook de maatschappij 
waarin de patiënt zich bevindt. Men moet zich binnen die 
maatschappij bewegen, maar gelijktijdig probeert men het isolement 
te verbreken’. 
In 2019 hebben we ons logo wederom een update 
gegeven en speciaal voor 2020 hebben we een 35 jaar 
SAS-logo gemaakt. 
 
De Paraplu 
De naam voor het ‘mededelingenblad’ is bedacht door Dr. Keestra. De 
bijeenkomst in buurthuis de Paraplu bracht hem op het idee. ‘De vereniging zou als een 
‘paraplu’ moeten dienen voor alle mensen die op welke wijze dan ook te maken hebben 
met een immuunstoornis. De Paraplu heeft een dubbele symboliek. Enerzijds is de paraplu 
een overkapping voor het hele scala aan immuunstoornissen, anderzijds als aanduiding 
voor ‘beschutting’ die wij, de leden, bij de vereniging vinden.” 
 
Statuten 
Volgens de statuten heeft de Stichting voor AfweerStoornissen als doel: 
1. De behartiging van de belangen van patiënten met afweerstoornissen; 
2. Het bevorderen van al hetgeen dat kan bijdragen tot verlichting van de materiële 

en andere maatschappelijke zorgen van deze patiënten en hun omgeving; 
3. Verspreiden van kennis over afweerstoornissen in begrijpelijke en verstaanbare vorm; 
4. Artsen alert maken op het feit dat afweerstoornissen ook in hun praktijk voor kunnen 

komen. 
 
Werkterreinen 
De werkterreinen van de Stichting voor Afweerstoornissen zijn: lotgenotencontact, 
voorlichting en belangenbehartiging. 
 
De Stichting voor Afweerstoornissen Europees en mondiaal 
De ontwikkelingen en de daarmee verbonden problematiek hebben een 
universeel karakter, hoewel er per land en per continent natuurlijk 
verschillen zijn. Multi- en internationale bundeling van krachten is dan ook 
belangrijk. Daarom maakt de SAS deel uit van EURORDIS en IPOPI. De 
informatie die de SAS hierdoor krijgt, is van belang voor de Nederlandse 
patiënten. 
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Ledenadministratie 
Het totale ledenaantal op 31 december 2020 was 325 leden.  
Eind 2019 zijn wij overgegaan naar een nieuwe versie van het ledenbestand. 
Perfectview gebruikten wij al, echter dit was een oud bestand wat door hen niet meer 
ondersteund werd. Daardoor is het systeem overgezet naar een digitale versie, wat tot 
onverwachte problemen heeft geleid zoals bijvoorbeeld incomplete adressen of dat 
adressen niet gekoppeld waren aan de juiste leden. 
Er is ook een opschoning gedaan n.a.v. betalingen van het lidmaatschap. Leden die 
minimaal 1 jaar de contributie niet hadden voldaan en ook na herhaalde herinneringen 
geen gehoor gaven, zijn uit het ledenbestand verwijderd. Hierdoor is ons ledenaantal 
flink geslonken, wellicht dankzij de vele campagnes die we dit jaar georganiseerd 
hebben zijn we weer bijna terug op het aantal die we eind 2019 hadden. 
 
Bestuur - Update 
Voor de zomer van 2020 gaf de voorzitter aan haar werkzaamheden niet meer naar 
voldoening kon vervullen en haar functie wilde neerleggen. In augustus gaf ook de 
penningmeester aan dat dit zijn laatste boekjaar zou gaan worden, tot maart 2021 om het 
financiële boekjaar af te ronden. 
De twee overgebleven bestuursleden hebben na lang beraad ervoor gekozen om een 
poging te doen nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Ondanks dat dit na verschillende eerdere 
oproepen het bestuur uit te bereiden helaas niet was gelukt.  
Dit was tevens ook een uitstekend moment om een lang gekoesterde wens in vervulling te 
laten gaan: een nieuwe bestuursstructuur op te zetten met werkgroepen. Mensen verbinden 
in kleinere groepen met taken die zij leuk vinden, waar zij goed in zijn en waar ze zich verder 
in kunnen ontwikkelen. Met als doel mensen makkelijker als vrijwilliger aangehaakt te houden. 
Er is een duidelijke structuur neergezet waarin elk bestuurslid eindverantwoordelijke is van een 
werkgroep. Elk werkgroep bestaat uit overige enthousiaste vrijwilligers. 
In september werd er een oproep geplaats in het ledenblad de Paraplu waarin de noodklok 
aan gaf dat het 5 voor 12 was na 35 jaar SAS! 
Wellicht dat er door de onlinebijeenkomsten begin dit jaar de verbinding met onze leden 
hebben weten behouden danwel versterkt, werd er massaal gereageerd. Meerdere leden 
waren bereid om zich als vrijwilliger van de SAS in te zetten. Sommige wilden een bestuurlijke 
functie gaan vervullen andere hadden voorkeur als werkgroep lid. Na meerdere (online) 
gesprekken met alle kandidaten werd duidelijk wie welke rol op zich ging nemen en half 
oktober ontstond er een geheel nieuw SAS-team.  
 
Bestuursleden per 1/1/21 
Voorzitter:       Jose Verstegen - Ruijs 
Penningmeester:      Peter Lambregts  
Vice-penningmeester      Soraja Ebbeling 
Secretaris & Hoofd werkgroep Evenementen:  Sian van den Bogaerdt-Rance 
Hoofd werkgroep Social media:    Janine Bastiaans 
Hoofd werkgroep Onderzoek:    Margo Dona 
Hoofd werkgroep Marketing:     Jose Verstegen - Ruijs 
 
Werkgroepleden per 1/1/2021: 
Marjolein Huntjens, Priscilla Meser, Anke Kruiswijk, Elize Aalders, Guus Waas, Laura van der List, 
Bibian Verstegen, Jacqueline Volle bijgenaamd Roman en Henriet Stenveld  
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Lotgenotencontact 
 
Telefonisch lotgenotencontact 
Het is niet bij te houden hoe vaak we telefonisch benaderd zijn door ouders, patiënten en/of 
belangstellenden met vragen over afweerstoornissen. Belangrijke zaken worden via de 
bestuur whatsapp gedeeld of worden alsnog door desbetreffende instelling/persoon per mail 
verstuurd zodat we daar verder actie op kunnen ondernemen. Het meeste contact verloopt 
via de e-mail en ook via facebookmessenger. 
 
Social mediacampagnes 
We hebben onze leden gevraagd om mee te doen met 2 campagnes. Een aan het 
begin van het jaar en een aan het einde. Begin van het jaar werd er vanuit IPOPI een 
digitale campagne gevoerd over social distancing met #Icountonyou en 
#keepmesafe. 
Eind van het jaar was er een digitale campagne via IPOPI over het bewustmaken van 
bloed-en plasmadonaties en dat onze leden hiervan afhankelijk zijn. 
Hiernaast hebben we onze leden vaak voorzien van IPOPI-updates over COVID-19 en 
gevraagd om mee te doen met enquêtes gerelateerd aan COVID-19.  
Ook hebben we onze leden gevraagd om een foto te posten tijdens de 
zomervakantie met hun SAS-mondmasker.  
 
WPIW 10 weken 
I.v.m. corona hebben we onze jaarplanning moeten aanpassen. Terwijl traditioneel de  
SAS-familiedag plaatsvindt in de week van de WPIW, moesten we deze uitstellen en hebben 
we andere acties om de WPIW-week bedacht. 
Doordat 10 jaar geleden de WPIW-campagne is gestart en dit jaar ook de SAS het 35-jarig 
jubileum vierde, hebben wij een 10 weken actieprogramma opgezet.  
Week 1: Samen verder ‘groeien en bloeien’ 
Week 2: PID op de kaart 
Week 3: Heel PID bakt 
Week 4: Jongerenweekeinde 
Week 5: Specialist in beeld 
Week 6: Bedankje bloeddonor 
Week 7: Online bingo 
Week 8: Reclame maken bloeddonoren 
Week 9: Corona webinars 
Week 10: Bedankkaartje en SAS-mondmaskers 
 
o In week 1 hebben we alle leden voorzien van een zakje met wilde bloemzaadjes. Mooi 

om naar te kijken en samen verder groeien en bloeien met de SAS.  
o Week 2 hebben we leden gevraagd om een foto in te sturen van hunzelf bij een 

plaatsnaam kombord. Zo konden we alle leden plaatsen op de kaart van Nederland.  
o Week 3 was een alternatief op ladies day om iets creatiefs te doen. Dit keer een online 

baksessie met de mooie zebrataarten en cupcakes.  
o Week 4 hebben de jongeren een online weekeinde georganiseerd met spelletjes en 

mooie gesprekken.  
o Week 5 hebben we een aantal specialisten weten te strikken die voor ons wilden vloggen 

over wat hun functie is in de immunologie. (Dr. G. de Bree, Dr. V. Dalm, Dr. J. Montfrans en 
Maartje Blom).  
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o Week 6 hebben onze leden massaal geknutseld en kaarten geschreven welke wij (i.v.m. 
de geldende coronaregels) bij Sanquin hebben kunnen afgeven en die uitgedeeld zijn 
op de wereld bloeddonordag, aan bloeddonoren.  

o Week 7 stond in het teken van een online bingoavond met prijzen.  
o Voor week 8 was het verzoek om actief bloeddonoren te werven met kaartjes in de 

brievenbus doen en een poster op te hangen op het raam.  
o Week 9 was een verrassingsactie, omdat de vlogs van week 5 een succes waren en 

n.a.v. de vele vragen van onze achterban hebben we in samenwerking met deze artsen 
in deze week een online webinar georganiseerd met de volgende thema’s: 

o Webinar #1: Overzicht van studies over risico, beloop en behandeling covid-19, 
status covid-19 antistoffen immunoglobuline preparaten, door: Dr. Godelieve de 
Bree en het plasma niveau NL-immunoglobuline voorraad, door: Dr. Hans Zaaijer.  

o Webinar #2: Overdracht risico’s covid-19 m.b.t. OV en vakantie door: Dr. H. Jolink. 
Corona en de sociale gevolgen, door Dr. Virgil Dalm en de wondere wereld van 
covid-19 en PID, door: Drs. J. Potjewijd.  

o Webinar #3 ging over Covid-19 ontstekingsziekte syndroom bij kinderen door: Dr. J. 
van Montfrans en geef XLA geen tijd door: Maartje Blom. 

• Week 10 werd afgesloten met een bedankkaartje en 2 speciale SAS-mondkapjes. 
 
Webinar o.l.v. Jaap van Dissel 
Voor onze jubileummaand november hebben we Prof. Jaap van Dissel uitgenodigd voor het 
geven van een webinar over Covid-19 en een afweerstoornis. Met de panelleden  
Dr. P. Ellerbroek, Prof. T. Kuijpers en Prof. M. van Hagen voor vragen en aanvullingen van de 
presentatie. Het was een interactieve en zeer informatief webinar waar onze leden zeer over 
te spreken waren. 
 
SAS-familiedag 
Van uitstel kwam gelukkig geen afstel en hebben we onze SAS-familiedag van het voorjaar 
verplaatst naar onze jubileummaand. Eerst met de hoop dat een fysieke bijeenkomst 
mogelijk zou zijn maar inmiddels waren we ook redelijk gewend aan online webinars 
organiseren. Het was een vol programma maar doordat deze online was konden de leden 
zelf bepalen welke ze wilde bijwonen en welke niet.  
 
Het programma: 
Sociale en psychologische impact COVID-19:   Dr. V. Dalm 
Overdracht COVID-19 en RIVM-adviezen:   Dr. H. Jolink 
PID & AB-allergie, prikangst en zelfmanagement:  Drs. J. Potjewijd & S. Bazen 
COVID-19 en school:      Dr. J. van Montfrans 
Zorgverzekeringen en chronisch ziek:    Bas Knopperts 
Gentherapie:       Dr. R. Bredius 
COVID-19 en kinderen     Dr. E. Buddingh 
COVID-19 en lopende vaccinatiestudies:   Dr. G. de Bree 
 
Online game uurtje jongeren/knutselprogramma jonge kinderen 
Tijdens de SAS-familiedag hebben de jongeren een uurtje georganiseerd om online te 
gamen en verschillende onderwerpen de revue laten passeren die tijdens het spel aan bod 
komen. Voor de basisschoolkinderen hebben we knutselpakketten opgestuurd zodat zij ook 
een activiteit hadden terwijl de ouders de SAS-familiedag bijwoonden. 
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Heel PID bakt 
Na het succes in het voorjaar werd besloten om eind november nog een online baksessie te 
organiseren, ditmaal werden er zandkoekjes gebakken en versierd. Een mooi moment om 
even te onthaasten en waarbij de mooiste gesprekken tot stand kwamen. Verschillende 
deelnemers bakten met hun kinderen mee. 
 
Kaartjes leden 
I.v.m. de overstap naar het nieuwe ledenadministratiesysteem en de problemen die we 
daarmee hebben gehad, hebben we dit jaar structureel geen kaartjes verstuurd naar 
jarige leden, leden die verhuizen en/of kinderen krijgen of zijn komen te overlijden. Onze 
eigen postzegel en kaarten hebben we wel al laten maken. 
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Voorlichting 
 
Brochures 
• In 2020 zijn er 2 nieuwe brochures uitgebracht 

o Ons afweersysteem, door: Sara Lebien,  
o Ouder zijn van een zieke tiener met chronische ziekte, door: Lotte Denning 

• Uitgeven van informatiebrochures (en versturen aan patiënten, behandelaren, 
infobalies in ziekenhuizen, scholen) 

• In 2020 is er geen registratie bijgehouden van verzoeken om informatie. 
 

Paraplu 
In 2020 zijn er 4 edities van het patiëntenblad de Paraplu uitgebracht. 
Het drukken en de verzending van de Paraplu is uitbesteed. 
 
Websites 
De SAS heeft de domeinnamen: http://www.stichtingvoorafweerstoornissen.nl en sinds 2000 
voor awareness campagne Altijdziek.nl 
In 2019 is besloten om een nieuwe website te maken. Door omstandigheden is deze niet in 
2020 online gekomen. Er is een tijdelijke website online maar met zeer beperkte informatie. 
Alles wat we snel willen delen met onze leden doen we via Facebook, Twitter, Instagram en 
soms LinkedIn.  
 
Infostand 
Door de coronacrisis zijn alle beurzen en infoavonden in ziekenhuizen dit jaar geannuleerd. 
 
Medische inspiratieprijs van ZonMW 
Dit jaar heeft de SAS in samenwerking met onderzoekers Prof. Mirjam van der Burg, Dr. 
Maartje Blom, XLA-patiënten en ouders van XLA-patiënten meegedaan aan de door ZonMw 
uitgeschreven Medische Inspiratie prijs. Uit de 8 inschrijvingen was ons project ‘Geef XLA 
geen tijd’ een van de drie genomineerden. 
In dit project willen we onderzoeken wat de exacte gezondheidswinst is van vroege 
opsporing. Bovendien wordt er een geschikt testmethode ontwikkeld om XLA al in de hielprik 
op te sporen met als stip op de horizon: neonatale screening voor XLA met daardoor betere 
uitkomsten voor alle toekomstige XLA-patiënten zowel in Nederland als wereldwijd! 
In samenwerking met ZonMw is er een promotiefilmpje gemaakt. De uitslag werd bepaald 
door de hoeveelheid publieksstemmen. Als projectteam zijn wij hard aan de slag gegaan om 
een goede mediacampagne neer te zetten, zodat we zoveel mogelijk stemmen konden 
werven. Via verschillende social media platforms, een website en flyerverspreiding hebben 
we ons aardig op de kaart weten te zetten. Vol trots hebben we de tweede prijs weten te 
winnen, waarvoor we een bedrag hebben ontvangen van €75.000,-. Het onderzoek is 
hiermee van start gegaan. De ontwikkelingen zijn te volgen via de website 
www.geefxlageentijd.nl. 
 
E-news IPOPI 
Dit jaar hebben wij voor de zomer, herfst- en wintereditie van IPOPI een informatiestuk 
aangeleverd om andere patiëntenorganisaties die ook lid van IPOPI zijn te informeren over 
welke acties wij dit jaar allemaal gedaan hebben.  
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Belangenbehartiging 
 
Overleg Medische Advies Raad 
Eind 2019 is besloten om de MAR weer in het leven te roepen. Voor (urgente) medische 
vragen kunnen we op hen een beroep doen. Veel vragen zijn ook via de mail aan de 
specialisten gesteld alsmede hun bijdragen aan de WPIW 10 weken acties en de 
jubileummaand acties. 
 
Overleg met Koepelorganisaties Nationaal 
Via de mailingen van de VSOP is de SAS op de hoogte gebleven van ontwikkelingen op het 
politieke vlak, zowel nationaal als internationaal. Tevens zijn er bijeenkomsten online 
bijgewoond. 
 
Internationale contacten. IPOPI, EURORDIS, RPP, Roche 
• Via de nieuwsbrieven van IPOPI en Eurordis zijn we op de hoogte gebracht van 

internationale ontwikkelingen op het gebied van immuundeficiënties en van Europese 
ontwikkelingen op het gebied van zeldzame ziekten. 

• Twee bestuursleden hebben deelgenomen aan de EURORDIS-bijeenkomst die 
gedurende 2,5 dag online werd gehouden. 

• 1 bestuurslid heeft alle online COVID-19 sessies van IPOPI bijgewoond. 
• 1 bestuurslid heeft meegedaan met de LEX (Learning experience) van IPOPI waarin er 

gekeken is hoe er anders gehandeld moet worden in geval van een pandemie. Waar 
moet rekening mee gehouden worden bij patiënten met een afweerstoornis?  

• Twee bestuursleden hebben ook de IPOPI General Assembly bijgewoond. 
• 1 bestuurslid heeft meerdere rondetafel en webinars bijgewoond over het tekort aan 

plasma in Europa en wat eraan gedaan kan en moet worden, ondersteunt door het 
Europees Parlement. 

• 1 bestuurslid heeft meerdere onlinebijeenkomsten bijgewoond van Roche. 
 
Overleg met farmaceuten 
Met Sanquin, Takeda, CSLBehring en Eurocept hebben we telefonisch en via online meeting 
contact gehouden over de ontwikkelingen binnen de immunologie. 
Met Takeda hebben we meegeholpen met het opzetten van de praatkaarten. 
 
Awareness campagne 
I.v.m. corona hebben we dit jaar alleen kwartaal 3 en 4 onze folder via het wachtkamer 
informatiesysteem kunnen plaatsen bij de aangesloten huisartsen. Sinds 2019 doen we dit niet 
alleen via folders, maar ook digitaal waar mogelijk. 
 
Overleg met verzekeraars 
Er is telefonische contact geweest met verzekeraars, over de ontwikkelingen in het 
zorgverzekeringssysteem. Hieruit zijn geen wijzigingen uit voortgekomen. 

 
Overleg met de overheid 
I.v.m. met de concretisering van de overheveling in 2019, hebben hierover meerdere 
gesprekken plaatsgevonden. In samenwerking met bestuur van de WID en ondersteuning 
van oud-voorzitter van IPOPI José Drabwell om de belangen van patiënt en medische 
specialisten te onderstrepen.  
  



Stichting voor Afweerstoornissen - Bestuursverslag 2020                                                       13 
 

Patiënten in cijfers (zomer 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nb. Niet alle geregistreerde patiënten zijn (meer) lid van de SAS     
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Onze sponsors 
 
 

 
 
IPOPI - International Patient Organisation for Primary Immunodeficiencies 
  
Av. Aida, Bloco 8, Escritorio 821 
2765-187 Estoril, Portugal 
 
 

 
 
Jeffrey Modell Foundation 
World Immunodeficiency Network (WIN) 
www.info4pi.org 
 
 

 
 
Takeda Nederland bv 
Mercuriusplein 11 
2132 HA  Hoofddorp 
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Stichting voor Afweerstoornissen
Geffen

Balans per 31 december (in euro's)
(2020 voor vaststelling door Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen)

ACTIVA 2020 2019 PASSIVA 2020 2019

€ € € €
Vaste activa Stichtingsvermogen 54.314,82  44.723,53  
Activa ten dienste van 2.960,00       -               

Kortlopende schulden
Vlottende activa Instellingssubsidie 1.791,56    -             
Vooruitbetaalde kosten Overige schulden kort 4.092,19    8.184,30    
en te vorderen bedragen 1.658,91     13.609,82  

Liquide middelen 55.579,66   39.298,01  

TOTAAL 60.198,57   52.907,83  TOTAAL 60.198,57  52.907,83  

Jaarrekening 2020 Stichting voor AfweerStoornissen pagina 1
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Resultatenoverzicht 2020

gewijzigde gewijzigde
begrote
opbrengst

begrote
kosten

realisatie
opbrengst

realisatie
kosten

Totaal lotgenotencontact -            9.300,00    -            6.608,04    
Totaal informatievoorziening 3.200,00    37.615,00  6.568,75    42.403,52  
Totaal belangenbehartiging ed -            750,00       13.292,45  240,63       
Lidmaatschap Ned. Koepels ed -            160,00       -            125,00       
Lidmaatschap Eur. Koepels ed -            375,00       -            400,00       
Subsidie 45.000,00  43.208,44  
Totaal Instandhouding 3.708,90    
Rente 7,74             
Totaal 48.200,00  48.200,00  63.077,38  53.486,09  
Resultaat boekjaar -             -             9.591,29    

Opbrengsten 2020 2019
1.  Opbrengst lotgenotencontact -            1.507,94    
2.  Opbrengst informatievoorziening 6.568,75    10.000,00  
3.  Contributies en donaties 13.292,45  13.742,00  
4.  Gevraagde subsidie 43.208,44  45.000,00  
5.  Rente baten 7,74           10,33         
Totaal opbrengsten 63.077,38  70.260,27  

Kosten 2020 2019
6.   Kosten lotgenotencontact 6.608,04    9.734,67    
7.   Kosten informatievoorziening 42.403,52  40.375,14  
8.   Kosten belangenbehartiging ed 240,63       5.902,47    
9.   Lidmaatschap Nederl.Koepels ed 125,00       125,00       
10. Lidmaatschap Euopese Koepels 400,00       400,00       
Totaal subsidiabele kosten 49.777,19  56.537,28  

11. Instandhoudingskosten 3.708,90    5.296,52    
Totaal kosten 53.486,09  61.833,80  

Resultaat 9.591,29    8.426,47    

In de toelichting op de resultatenrekening wordt verwezen naar de nummering, zoals hierboven 
weergegeven.

Totaaloverzicht opbrengsten en kosten 2020 in relatie tot begroting in euro's

Totaaloverzicht opbrengsten en kosten 2020 in vergelijking met 2019 in euro's

Jaarrekening 2020 Stichting voor AfweerStoornissen pagina 2
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Stichting voor Afweerstoornissen
Geffen

TOELICHTING OP BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA
2020 2019

€ €

Vaste activa

Activa ten dienste van
Aanschafwaarde per 1 januari -            -            
Bij: investeringen 3.700,00    -            
Af: desinvesteringen -            -            
Aanschafwaarde 31 december 3.700,00    -            

Afschrijvingen tot en met vorig jaar -            -            
Afschrijvingen verslagjaar 740,00       -            
Afschrijvingen tot en met 31 december 740,00       -            

Boekwaarde 31 december 2.960,00    -            

VLOTTENDE ACTIVA
Vooruitbetaalde kosten jongerenweekend 2021/2020 314,87       314,87       
Vooruitbetaalde kosten SAS-dag 2020 -            3.294,95    
Toegezegde sponsorgelden -            10.000,00  
Vooruitbetaalde verzekering 1.344,04    -            
Totaal overlopende activa 1.658,91    13.609,82  

LIQUIDE MIDDELEN
Rekening courant ING Bank 20.561,59  14.287,68  
Spaarrekening ING Bank 35.018,07  25.010,33  
Totaal liquidemiddelen 55.579,66  39.298,01  

TOTAAL ACTIVA 60.198,57  52.907,83  

Jaarrekening 2020 Stichting voor AfweerStoornissen pagina 3
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Stichting voor Afweerstoornissen 2020 2019
Geffen € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen
Stand 1 januari verslagjaar 44.723,53  36.327,06  
Bij: resultaat verslagjaar 9.591,29    8.426,47    
Af: aanvulling cheque onderzoekskosten boven ontvangen giften -            30,00-         
Stand 31 december verslagjaar 54.314,82  44.723,53  

Reserves

Bestemminsreserve
Stand 1 januari verslagjaar -            2.320,00    
Ontvangen donaties -            150,00       
Onttrekkingen -            2.470,00-    
Stand 31 december verslagjaar -            -            

De bestemmingsreserve betrof giften van particulieren bestemd voor onderzoek.
In 2019 hebben we twee giften gedoneerd aan onderzoeken.

Verantwoording Instellingssubsidie 
Ontvangen subsidie in het verslagjaar 45.000,00  45.000,00  
Opbrengsten lotgenotencontact en informatievoorziening 6.568,75    11.507,94  
Kosten lotgenotencontact 6.608,04-    9.734,67-    
Kosten informatievoorziening 42.403,52-  40.375,14-  
Kosten belangenbehartiging 240,63-       5.902,47-    
Kosten koepels, platforms en samenwerkingsverbanden 525,00-       525,00-       
Lagere cq. hogere uitgaven dan subsidieontvangsten 1.791,56    29,34-         
Hogere uitgaven dan de ontvangen subsidie gaan tlv stichtingsvermogen

Terug te betalen instellingssubsidie 1.791,56    -            

Overige schulden kort
Crediteuren 4.079,52    8.168,60    
Nog te betalen kosten 12,67           15,70         

Totaal overige schulden kort per 31 december 4.092,19    8.184,30    

TOTAAL PASSIVA 60.198,57  52.907,83  

Jaarrekening 2020 Stichting voor AfweerStoornissen pagina 4
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Stichting voor Afweerstoornissen
Geffen

TOELICHTING OP TOTAALOVERZICHT OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2020

OPBRENGSTEN
begroting
2020

realisatie
2020

realisatie
2019

€ € €
1. Opbrengst lotgenotencontact
Eigen bijdrage SAS-dag geen leden -            -            40,00        
Eigen bijdrage voor jongere weekend -            -            90,00        
No-show kosten (statiegeld) -            -            50,00        
Donatie jongeren weekend -            -            844,94      
Donatie Ladiesday -            -            483,00      

-            -            1.507,94   

2. Opbrengst Informatievoorziening
Donatie Awarensscampagne Altijd Ziek 3.200,00   6.568,75   10.000,00 

3.200,00   6.568,75   10.000,00 

3. Contributies en Donaties
Contributies -            10.082,10 7.342,00   
Donaties -            3.210,35   6.400,00   

-            13.292,45 13.742,00 

4. Gevraagde subsidie
Fonds PGO 45.000,00 43.208,44 45.000,00 

45.000,00 43.208,44 45.000,00 

5. Rentebaten
Rente ontvangen over liquide middelen -            7,74          10,33        

-            7,74          10,33        

Jaarrekening 2020 Stichting voor AfweerStoornissen pagina 5
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Stichting voor Afweerstoornissen
begroting
2020

realisatie
2020

realisatie
2019

Geffen € € €

KOSTEN

6. Activiteiten lotgenotencontact
6.1 SAS-dag 8.900,00   6.317,64   6.823,47   
6.2 Persoonlijke aandacht 400,00      290,40      386,85      
6.3 Outdoor weekend jongeren -            -            1.680,47   
6.4 Ladies Day -            -            753,26      
6.5 Contacten forum website -            -            90,62        

TOTAAL KOSTEN LOTGENOTENCONTACT 9.300,00   6.608,04   9.734,67   

7. Kosten informatievoorziening
7.1 Paraplu 10.560,00 12.309,75 10.676,55 
7.2 De leden vragen naar klachten door veranderd verzekeringsbeleid -            -            -            
7.3 Website 1.600,00   1.503,21   238,05      
7.4 Awareness-campagne 19.805,00 20.118,08 24.671,44 
7.5 Actie Wereld Immuunweek 1.500,00   4.258,64   1.058,70   
7.6 Informatiebrochures 4.150,00   4.213,84   3.730,40   

TOTAAL KOSTEN INFORMATIEVOORZIENING 37.615,00 42.403,52 40.375,14 

8. Kosten belangenbehartiging
8.1 overleg met de Medische Advies Raad (WID) -            -            41,20        
8.2 Overleg met derden (farmacie, zorgverleners, politiek, verzekeraars etc) 750,00      240,63      514,00      
8.3 deelname internationale congressen -            -            2.436,02   
8.4 Info-(mid)dagen in ziekenhuizen -            -            1.137,03   
8.5 bijscholing / training (nieuwe) bestuursleden -            -            1.774,22   

TOTAAL KOSTEN BELANGENBEHARTIGING 750,00      240,63      5.902,47   

Lidmaatschap Nederlandse en Europese platforms, Koepels en
samenwerkingsverbanden
9 Contributie Nederlandse samenwerkingsverbanden 160,00      150,00      150,00      
10 Contributie Europese samenwerkingsverbanden 375,00      375,00      375,00      

TOTAAL LIDMAATSCHAPPEN, PLATFORMS EN 
SAMENWERKINGSVERBANDEN 535,00      525,00      525,00      

TOTAAL SUBSIDIABELE KOSTEN 48.200,00 49.777,19 56.537,28 

11. Instandhoudingskosten
11.1 Algemene bestuurskosten -            1.972,26   2.863,53   
11.2 Vergoeding vrijwilligers -            628,65      610,49      
11.3 Algemene bureaukosten -            1.107,99   1.822,50   

TOTAAL INSTANDHOUDINGSKOSTEN -            3.708,90   5.296,52   

Personeelsbezetting
Gedurende het verslagjaar waren geen werknemers in dienst van de stichting. Het bestuur vervult haar
functie onbezoldigd.
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