Notulen 04 september 2017 Stichting Dwangstoornis
Aanwezig
Kit Vanmechelen (voorzitter, notulist)
Mark-Peter Steenhuis (penningmeester)
Menno Oosterhoff (lid)
Wil Moggré (lid)
Leonieke Vet (lid)

Agenda
1. Notulen 18-06-2017
Dank Mark Peter voor de notulen.
Dineke heeft zich enkele dagen na de vergadering van 18-06 teruggetrokken als (kandidaat)
bestuurslid. Er is dus een vacature voor secretaris.
In de afrekening van de ontmoetingsdag moeten nog enkele details verduidelijkt worden
voor de VSB, o.a. de verschillende bedragen rondom de catering en de boeken van Menno.
Mark Peter en Wil ronden dit samen af.

2. Wijzigingen bestuur
Een bekende van de Stichting is door Wil benaderd en lijkt bereid om secretaris van het
bestuur te worden. Ze heeft zich in een mail aan Wil gepresenteerd, Wil stuurt ons die mail
door. Ze heeft ervaring met secretariswerk. We nodigen haar uit voor de volgende
bestuursvergadering en kijken dan of het wederzijds klikt.
PS meteen na de vergadering heeft de kandidaat zich helaas teruggetrokken, voornamelijk
i.v.m. de afstand en het tijdstip van de vergaderingen.

3. Overleg met ADF
Menno en Kit hebben op 10 juli j.l. een ontmoeting gehad in Zwolle met de directeuren van
de ADF Sander Pronk en Josine van Hamersveld. In het overleg werd duidelijk dat de twee
stichtingen in alles erg verschillen. De ADF Stichting is een patiëntenvereniging met een grote
vrijwilligersstructuur. De Stichting Dwangstoornis heeft expliciet niet de ambitie om een
patiëntenvereniging te zijn. We spraken af elkaar beter op de hoogte te houden van
initiatieven en ontwikkelingen om links en samenwerking op onderwerpen mogelijk te
maken. De ADF stichting viert in 2018 hun 25 jarig bestaan, we zullen activiteiten in die
periode afstemmen. Kit zal de mailwisseling met de ADF stichting naar aanleiding van ons
overleg doorsturen naar de bestuursleden. Menno zal Sander contacteren i.v.m. onze
plannen voor een volgende ontmoetingsdag.

4. Nieuwe website
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Inge, onze webmaster en ex bestuurslid, heeft de laatste maanden keihard gewerkt aan de
nieuwe website. Die is nu ongeveer klaar voor lancering. Het bestuur is zeer lovend over het
eindproduct. De website voelt meteen heel vertrouwd, is overzichtelijk en ordelijk en biedt
de mogelijkheid om grote hoeveelheden informatie te borgen. We laten aan Inge over
wanneer de website in de lucht gaat en kijken naar die dag in de nabije toekomst erg uit. Wil
onderhoudt tot dan nog zo goed mogelijk de huidige website.
We zullen op de nieuwe website vanaf nu de notulen van de bestuursvergaderingen zetten.

5. Bijeenkomst professionals
Er zijn enkele reacties binnengekomen bij Menno met betrekking tot organiseren van
bijeenkomsten voor professionals. Menno heeft bij NedKAD (Nederlands Kenniscentrum
Angst en Depressie, in ondertitel ook Dwang en Trauma) overleg gehad waar dit ter sprake is
gekomen en positief is ontvangen. Zij willen deze bijeenkomsten bij hun organisatie
onderbrengen, als wij voor sprekers zorgen. We zijn blij dat er links ontstaan tussen de
Stichting Dwangstoornis en andere professionele stichtingen, dat maakt ons voortbestaan
minder kwetsbaar. In dat kader suggereert Leonieke om te onderzoeken of ook
samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie zinvol is. Zij zal polsen.

6. Bijeenkomst vrijwilligers
We hebben als bestuur tot nu toe te weinig gerichte aandacht besteed aan de vrijwilligers,
die voor de Stichting zeer waardevol werk verrichten. Coördinator van de contactpersonen is
Ingrid, er wordt nog een coördinator vrijwilligers gezocht. Op hun verzoek zullen we in het
najaar een bijeenkomst organiseren in het midden van het land. Wil (als
tijdelijk/vervangende coördinator vrijwilligers) inventariseerde hun wensen: een bijeenkomst
in het midden van het land en de aanwezigheid van bestuursleden en in het bijzonder van
Menno wordt belangrijk gevonden. Wil gaat op zoek naar een geschikte datum en locatie. Zij
en Menno zullen er heen gaan.

7. Incident Facebook groep
De beheerders van de OCD groep hebben last gehad van bedreigende en vervelende
berichten. Gesprekken met betrokkene hielpen onvoldoende om het gedrag te stoppen,
daarom is uiteindelijk aangifte gedaan bij de politie en is de betreffende persoon
geblokkeerd op de facebookgroep. Het bestuur betreurt dit uiteraard, Kit zal contact
opnemen met de beheerders hierover.

8. OCD forum
Er bestaat al een aantal jaar een OCD forum, losstaand van de OCD facebookgroep.
De beheerde heeft aangegeven te overwegen om deze taak over te willen dragen en heeft
nog tijd nodig om hierin een beslissing te nemen. Ineke heeft inmiddels beheerderfuncties
verkregen en geeft aan dat de mogelijkheid bestaat dat ze het totaal gaat overnemen. Ze
vraagt aan het bestuur of de € 400 kosten hiervoor kunnen vergoed worden. Het bestuur wil
eerst weten waarvoor het geld betaald moet worden. Kit vraagt dit aan Ineke.

9. CBF keurmerk
De vraag is gesteld of we een CBF keurmerk zouden moeten aanvragen? Antwoord: Nee, er
is al een ANBI en dat volstaat.
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10. Rondvraag
- Wanneer komt er een volgende dag van de dwangstoornis en hoe zal die eruit zien?
We zouden we wel een “low budget” dag kunnen/willen organiseren in 2018, afhankelijk van
wanneer ADF het 25 jarige bestaan viert. Als dit in het voorjaar zou zijn, dan zou een dag van
de dwang in het najaar nog goed kunnen of andersom. Als het niet goed uitkomt, kunnen we
uitwijken naar begin 2019. De opzet in 2017 was een (te) zware belasting voor de vrijwilligers
en voor het bestuur ook. Er ligt nu wel een goed draaiboek klaar. We zullen het kleinschaliger
aanpakken: misschien zonder aanbod voor professionals en misschien meer richten op
informeel contact onderling en leuke workshops.
- Nogmaals een subsidie aanvragen bij Social Run?
Goed idee, deze keer met als doel de vrijwilligersbijeenkomsten en/of themadagen voor
patiënten en familieleden.

Volgende bestuursvergadering
Maandag 30 oktober 2017 20 uur bij Kit thuis.
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