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Waar waren we gebleven  

•  Presentatie koers AfasieNet 2015/2016 op 
netwerkdag  

 31 oktober  2014 
•  Levendige discussie, veel adviezen en 

suggesties 
•  Instemming met de koers  
•  Opdracht aan stuurgroep koers uit te werken  



Kern 

    Verbeteren van de zorg aan mensen met afasie 
is bij AfasieNet de kern waar het om draait, nu 
en in de toekomst  



Activiteiten AfasieNet in 5 thema’s  

•  Mensen met Afasie en hun naasten 
•  Logopedist(e)/afasietherapeut(e) 
•  Kennisdeling 
•  Structuur AfasieNet  
•  Randvoorwaarden  



Prioriteiten en tijdsplanning 2015   

•  Tijdens de verbouwing gaat de verkoop 
gewoon door 

•  Online nieuwe website 
•  Ook mensen met afasie en hun naasten en 

verwijzers bereiken 
•  Financiën AfasieNet  
•  Oprichten rechtspersoon 



Website  

•  SAN akkoord met !nanciering projectleider 
website voor 2015 

•  Aanstelling Rimke Groenewold als projectleider 
website  

•  Werkgroep Website: Rimke Groenewold, 
Dineke Blom en Harry Moeskops 



Financiën AfasieNet  

•  Terugblik 2012-2015 
•  Voorstel deelnemersbijdrage 2016  
•  Afspraken vergoedingen vanaf 2016  



Inkomsten en uitgaven 

Belangrijkste inkomsten: 
•  Deelnemersbijdragen van € 75 per jaar 
•  Behaald overschot Afasie Conferentie  
 
Belangrijkste uitgaven: 
•  Loonkosten coördinator 
•  (minimale) uitgaven voor website, administratie, 

vergaderkosten (plm. € 2000 p.j.) 



Inkomsten-uitgaven 2012 -2014  
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2015 – 2016  

•  Tekort in 2015 hoger door kosten nieuwe 
website 

•  Doel: !nancieel op eigen benen staan 
•  SAN bereid kleine tekorten op te vangen 
•  Nu: afgeschermde website  
•  2016: 



Wat levert deelnemerschap op?  

•  Participant in het enige netwerk van 
afasiebehandelaren, onderzoekers en mensen 
met afasie en hun naasten 

•  Ontmoeting en inspiratie 
•  Korting op de jaarlijkse Afasie Conferentie 

(max. € 60) 
•  Pro!el op website AfasieNet met mogelijkheid 

link  
•  Toegang tot besloten forum 
en in de toekomst (hopelijk): 
•  Aanbod e-learning (accreditatie) 
 



Bijdragen 2016  

•  Ook instellingen kunnen deelnemer van 
AfasieNet worden; jaarbijdrage: € 250 
inclusief deelname Zorgzoeker en verwijzing 
eigen website 

•  Individuele deelnemer inclusief deelname aan 
Zorgzoeker en eigen webpagina: € 100 



Oprichting Stichting AfasieNet  

•  Uitgangspunten en conceptstatuten opgesteld 
•  Voorgelegd aan leden NVAT en VKL en bestuur 

SAN 
•  Adviezen en aandachtspunten besproken in 

werkgroep oprichting stichting, bestaande uit 
Henriëtte van der Wielen, Joost Hurkmans en 
Harry Moeskops  

•  Besluiten besturen en reactie naar leden (2 
rondes) 

 



Hoofdpunten  

•  Bescherming van de titel ‘Afasietherapeut’ 
•  Bestemming vermogen verenigingen  
•  Invloed deelnemers AfasieNet op gang van 

zaken in de stichting 
•  Afkorting Stichting AfasieNet (SAN) vermijden  
•  Formuleringen in artikelen statuten (zijn 

verwerkt) 
•  Toekomst VKL: positie TOS-ers en borging 

klinisch linguïst, verhouding VKL/AfasieNet 



Reactie en vervolg 

•  In toekomst handhaven procedure ‘toelating’ tot 
titel afasietherapeut (actualisatie huidige 
procedure); idem Klinisch Linguïsten 

•  Bij overdracht vermogen vanuit verenigingen 
kan bestemming worden vastgelegd 

•  Voornemen instellen deelnemersraad 
(reglement opstellen) 

•  We gebruiken de naam AfasieNet  
•  Veel ligt nog open en kan in reglementen 

geregeld worden 



Stichting AfasieNet 

•  Statuten ANBI proef 
•  Eerste bestuur: 
Uit NVAT: Henriëtte van der Wielen en Nelleke 

Loseman 
Uit VKL: Joost Hurkmans en Marloes Veldkamp 
Uit SAN: Mieke van de Sandt en Daniëlle de Wit  
Voorzitter: Harry Moeskops  
Oprichtingsakte passeert in november 2015  



Toekomst verenigingen en SAN 

•  NVAT heeft voornemen op te gaan in 
AfasieNet (besluit te nemen door Algemene 
Leden Vergadering) 

•  Discussie in VKL nog volop gaande 
•  Oprichting TOS-net optie  
•  SAN richt zich alleen op het beheer van haar 

vermogen 



Vergoedingen 2016  

•  Sober beleid 
•  Mogelijkheid voor leden stuurgroep en voor 

deelnemers die taak/opdracht AfasieNet 
uitvoeren om voor bijeenkomsten reiskosten te 
declareren 

•  Vergoedingen voor sprekers op Afasie 
Conferentie 

•  Gratis toegang tot conferentie voor 
organisatiecommissie 



Vergoedingen 2016 (2)  

•  Gratis toegang tot conferentie voor voorzitter 
programmacommissie 

•  Studententarief voor Afasie Conferentie  



De nieuwe website  








