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•   Aanwezig: Van der Velden (voorzitter) 
  Van Tintelen (secretaris) 
  Van Sinttruije (penningmeester) 
  Groenhart (lid) 
  Kuster (lid) 
  Vlasman (lid)

1.   Giften 
Myokardia / Brystol Myers gift is ontvangen. 
Kuster en Van der Velden houden een presen-
tatie voor Cytokinetics en laten hun speakers 
fee doneren aan de Stichting. Groenhart en 
Vlasman stellen zich beschikbaar voor een 
educatiesessie en laten hun fee ook doneren 
aan de Stichting. Financiering eerste opzet van 
de website is inmiddels geregeld door Van der 
Velden. Vlasman neemt contact op met Sanofi 
om te kijken of zij ook iets willen doen. 
Donatielijst moet op de website via penning-
meester. 
 
2.   Reglement Good Governance en AO worden 
goedgekeurd en zijn in overeenstemming met de 
WBTR. Penningmeester gaat ervoor zorgen dat 
het document ook op de website komt. 
 
3.   De nieuwsbrief wordt beheerd door Vlasman 
onder verantwoordelijkheid van Van der Velden. 
Voorlopig tweemaal per jaar. Het bestand wordt 
ook beheerd door Vlasman die wordt uitgeno- 
digd  wat uitvoerend werk te delegeren. De web-
site wordt beheerd door Vlasman en Van der 
Velden. Vlasman en Van Sinttruije zullen con-
tact hebben met Brandsparency omdat wij ook 
zelf wijzigingen willen kunnen doorvoeren. 
Op termijn wordt de website van de Erfelijke 
Hartziekten ook ondergebracht bij de Stichting. 
Dit jaar is het onderhoud nog geregeld.
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Van Sinttruije neemt na 23 juni contact op met 
Lieke van den Heuvel die erfelijke hartziekten.nl 
beheert om te kijken wat wij zelf kunnen aan-
passen en wat de externe partij doet. Vlasman, 
Groenhart en Van Sinttruije bekijken onderling 
hoe zij het uitvoerende werk verdelen voor de 
website en het beheren van de mailbox. 
 
4.   Van der Velden en Vlasman maken een acti- 
viteitenplan voor de Stichting, dat als beleids- 
plan kan worden ingediend om de ANBI status 
te verwerven. Naast fondswerving is dat aan de 
uitgavenkant in ieder geval het vervaardigen 
van flyers/kaartjes die op de poli worden uit-
gereikt via “warme overdracht” om patiënten 
in de richting van goede informatie te wijzen. 
Vlasman heeft een sponsoringverzoek voor 
drukwerk ingediend bij Boehringer. Aan de 
uitgavenkant zijn er diverse ideeën die door Van 
der Velden en Vlasman worden uitgewerkt, o.a. 
inhuur van studenten op termijn voor Data 
Registry over patiëntendataverzamelingen. 
 
5.   Informatie voor patiënten: een document wat 
binnenkort uitleg gaat vergen is de nieuwe richt-
lijn Cardiogenetica voor HCM. Dat kan zonder 
kosten voor de Stichting door bestuursleden 
worden opgepakt om  de richtlijn in begrijpelijke 
stukken op te knippen, met linkjes naar 
thuisarts.nl

https://cardiomyopathie-onderzoek.nl/
https://www.erfelijkehartziekten.nl/
https://www.erfelijkehartziekten.nl/


6.   Om voorlichting te kunnen geven over weten-
schappelijk onderzoek en klinische trials moeten 
we weten in hoeverre er merknamen van medi-
catie kunnen worden genoemd vanuit de Stich-
ting. Daartoe contacten raadplegen allen. Allen 
ook nagaan welk wetenschappelijk onderzoek 
relevant/interessant is voor uitleg/ betrokken-
heid van patiënten. 
 
7.   Vier-ogen principe voor bankrekening wordt 
geregeld tussen Van Sinttruije en Kuster. 
 
8.   Besluitenlijst  bestuur komt op de website 
(actie penningmeester). 
 
9.   Inventarisatie nevenfuncties en eventueel 
tegenstrijdig belang. Ieder levert dit in bij pen-
ningmeester die zorgt dat het op de website 
komt. 
 
10.   Afspraken komende periode, datumprikker 
volgt via Vlasman.
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