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Voorwoord  
 
 
Het jaar 2021 was een jaar van hybride ontmoetingen en activiteiten. Als de richtlijnen rondom Covid 
het toelieten waren we er als de kippen bij om elkaar fysiek te ontmoeten en als het niet anders kon, 
organiseerden we activiteiten online. Dat heeft eraan bijgedragen dat we meer nieuwe aspirant-
leden mochten ontmoeten dan eerder het geval was. Ieder nadeel heeft zijn voordeel, nietwaar? 
Qua bestuurswerkzaamheden kenmerkte het jaar zich als een zeer vruchtbaar jaar. Eindelijk hebben 
we een voltallig bestuur en hebben we ons beleidsplan 2025 voor kunnen leggen aan onze leden. 
Ook de commissies hebben veel werk verzet en veel bereikt, veel dank daarvoor! In dit verslag 
vertellen wij u hier meer over. Verder doen wij zoals elk jaar kort verslag van onze ledenactiviteiten, 
het werk binnen de verschillende commissies en bestuur. Ook kijken wij kort vooruit naar 2021 en 
daarna. Tot slot willen we alle leden bedanken voor hun getoonde betrokkenheid in welke vorm dan 
ook, want zonder uw bijdrage kunnen wij geen vereniging zijn die uw belangen behartigt. 
 
 
Enkele feiten en cijfers van 2021 op een rij! 
 
De vereniging heeft: 

 454 leden 

 1919 volgers op Facebook, waarvan 204 lid zijn van de besloten groep ‘Brandwonden 
Contact’ en 142 lid zijn van de besloten groep ‘NF-lotgenoten’ 

 176 volgers op LinkedIn  

 741 volgers op LinkedIn van Samen Bouwen aan Participatie 

 350 deelnemers gehad tijdens de online bijeenkomsten 

 ongeveer 35 online bijeenkomsten en 4 fysieke activiteiten georganiseerd (i.s.m. de 
Nederlandse Brandwonden Stichting) 

 883 abonnees op de nieuwsbrief 

 1479 infocus ontvangers 

 67 telefonische coachingsgesprekken gevoerd.   
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Lotgenotencontact  
 
In verband met Covid en door onze ervaringen in 2020 hebben we ons in 2021 vooral gericht op de 
online activiteiten. Iedere maand is er in samenwerking met de Brandwonden Stichting en Stichting 
Kind en Brandwond een mail uitgestuurd met de activiteiten voor de komende maand. Een vast punt 
op de agenda is het koffie uurtje. Een moment om elkaar iedere maand te treffen. Het was mooi om 
te zien dat er een vaste groep ontstond waarbij ook iedere maand nieuwe mensen aansloten. Naast 
het koffie uurtje hebben we nog verschillende creatieve bijeenkomsten, borrels en gespreksgroepen 
georganiseerd.  
Na een mooie zomer konden we in augustus weer wat fysieke activiteiten gaan organiseren. Zo 
waren daar de zeildag, de ALV, de Brandwondendag en ScarWars. Wat was het fijn om tijdens deze 
activiteiten elkaar weer echt te zien en spreken.  
 

Activiteiten 
Online activiteiten 
Er zijn in totaal 35 online bijeenkomsten geweest waarbij ongeveer 350 aanwezig waren. We hebben 
gespreksgroepen voor mensen met brandwonden, ouders van kinderen met brandwonden en 
mensen die een Necrotiserende Fasciitis hebben doorgemaakt georganiseerd.  
Er zijn thema- en informatiebijeenkomsten gehouden waarin één onderwerp of discipline centraal 
stond. Zo is er een bijeenkomst geweest over littekens, een over pubers en brandwonden en over 
‘terug naar school’.  
De creatieve workshops waren er voor de gezelligheid en om samen te komen terwijl je creatief aan 
de slag kon met schilderen, een bloemenkrans maken of het bouwen van een bibberspiraal.  
Naast bovenstaande activiteiten zijn er ook meerdere bingo-middagen, borrel en koffie-uurtjes 
georganiseerd. Ideaal om elkaar laagdrempelig te zien en te spreken.  
In de laatste maanden van het jaar zijn we ook gestart met een koffie uurtje voor mensen met 
brandwonden door een psychische kwetsbaarheid. Net als het algemene koffie uurtje vindt deze 
iedere maand plaats. Er waren al snel zo’n vijf vast deelnemers die het erg op prijsstellen dat zij een 
plek hebben met elkaar in gesprek te gaan.  
 
ALV april online – 24 april 2021 
De ALV van April is online gehouden omdat de coronamaatregelen helaas niet toestonden dat we 
samen kwamen. Zo’n 19 leden praatten mee en hakten knopen door 
over diverse belangrijke zaken. Frank van Berkel en Jing Qian werden 
toch aspirant bestuurslid benoemt en Maarten van Dongen mocht zich 
na goedkeuring van de ALV officieel bestuurslid noemen.  
 
Zeildag – 28 augustus 2021 
Op een zonnige zaterdag verzamelde zich 31 deelnemers en 4 
vrijwilligers om er een mooie dag op het water van te maken. Het was 
fijn dat deze dag ondanks de geldende richtlijnen toch doo  r kon gaan. 
Er zijn goede gesprekken gevoerd en er is genoten van een 
ontspannen dag die weer goed verzorgd was door de medewerkers 
van het zeilschip ‘de Vriendschap’. 
 
ALV september – 11 september 2021 
Op 11 september kwamen 17 leden bij elkaar in Den Bosch voor de najaarsvergadering. 4 leden 
sloten digitaal aan. Daar werden de plannen voor de komende jaren gepresenteerd en werden Frank 
van Berkel en Jing Qian benoemt tot bestuursleden. Na de vergadering werd er genoten van een 
heerlijke lunch, een korte stadswandeling en een Bossche bollen workshop.  
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Brandwondendag – 25 september 2021 
De Brandwondendag 2021 vond op zaterdag 25 september plaats in het spoorweg museum in 
Utrecht. Voor de achtste keer werd deze inspirerende dag in samenwerking met de Brandwonden 
Stichting en de Stichting Kind en Brandwond georganiseerd. Ruim 90 kinderen en 220 volwassenen 
waren te gast of hielpen mee als vrijwilliger. De kinderen werden door vrijwilligers meegenomen   het 
museum in terwijl de ouders en de andere 
volwassenen konden deelnemen aan een uitgebreid 
programma van gespreksgroepen en een workshop 
‘Mindgym’ van Wouter de Jong . Mike Weerts, 
acteur en ambassadeur van de 
Brandwonden Stichting, was een geweldige 
dagvoorzitter. 
Voorafgaand aan de Brandwondendag vond de 
Brandwondenweek plaats. Een week vol online 
gespreksgroepen en creatieve bijeenkomsten. Hier 
hebben ongeveer 80 mensen aan deelgenomen.  
 
ScarWars 22 t/m 25 oktober 
Van 22 t/m 25 oktober was het weer tijd voor het lotgenotenweekend ScarWars dat in 
samenwerking met de Brandwonden Stichting wordt georganiseerd. Een lang 
weekend jongeren tussen de 18 en 25 jaar die dit jaar, in verband met de maatregelen, in Sneek 
gehouden werd. Er waren 26 deelnemers en 6 stafleden die er met elkaar een tof weekend van 
hebben gemaakt. Er zijn grenzen verlegd in tijdens het suppen, Fierljeppen en in de hottub. Er 
werden ervaringen gedeeld tijdens de gespreksochtend aan de hand van zelf 
gekozen thema’s. De deelnemers geven allemaal aan zich fijner te voelen als ze op maandag weer 
naar huis gaan. Ze voelen zich gesterkt door het delen van hun verhaal en door het horen van de 
ervaringen van anderen. Samen staan ze echt sterker en het is mooi dat deze activiteit daar aan bij 
kan dragen. 

 
Lotgenotencontactteam 
We zijn in 2021 met het lotgenotencontactteam fysiek bij elkaar gekomen in Utrecht voor een 
brainstorm sessie, workshop action painting en een barbecue. We hebben gesproken over een ieders 
wensen en kwaliteiten om zo in kaart te krijgen waar we wie het beste kunnen inzetten. Helaas 
waren er in 2021 weinig activiteiten waarbij we vrijwilligers in konden zetten. Tijdens de 
Brandwondendag was dit gelukkig wel het geval. Door vooraf met elkaar te spreken over wat zou 
bijdrage aan een fijne dag was er een draaiboek en waren de leden van het team goed zichtbaar door 
polo’s met ‘LCT team’ er op.  
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Communicatie  
 

Beleidsplan 
In 2021 is het nieuwe beleidsplan vastgesteld. Hierin hebben we voor communicatie de volgende 
ambitie geformuleerd: dat de communicatiemiddelen van de Vereniging relevante, betrouwbare en 
actuele informatiebronnen zijn voor mensen met brandwonden of NF. En dat die informatie liefst 
zoveel mogelijk automatisch naar de doelgroepen toekomt (via het zorgcircuit) en makkelijk te 
vinden is voor (jonge) mensen die informatie zoeken. Daarnaast neemt de slagkracht van de 
organisatie toe als we door onze toegenomen zichtbaarheid, meer mensen kun binden aan onze 
vereniging.  
Deze ambitie hebben we vertaald naar de volgende speerpunten: 
• Website op orde houden en borgen.  
• Informatieaanbod actueel houden en aantrekkelijk maken voor de doelgroepen.  
• Vindbaarheid en zichtbaarheid van de Vereniging vergroten, via de website en social media, 
maar ook offline via de brandwondencentra, huisartsen en regionale ziekenhuizen.  
• In onze communicatie-uitingen de jongere doelgroep meer aanspreken.  
• Groei van het aantal leden om voldoende aanwas van vrijwilligers te bewerkstelligen. 

 
Website 
In 2020 is onze website volledig vernieuwd. In 2021 heeft 
de redactie verdere verbeteringen doorgevoerd in de 
leesbaarheid en de vindbaarheid van de website zelf, maar 
ook het zoeken van onderwerpen op de website zelf.  
Afstemming over de website en communicatie in de 
breedte vind plaats in het coördinatieteam/werkgroep 
communicatie met daarin de beheerder(s) van de website, 
vertegenwoordigers van de Infocusredactie, NF-commissie, 
het bestuur en de NBS.  
Samen met de Brandwondenstichting is ook gekeken naar de mogelijkheid om ook meer 
actualiteiten vanuit wetenschappelijk onderzoek naar brandwonden en NF een plek te geven op de 
website. In de artikelen op de website en de infocus is dat al gerealiseerd, maar voor dit jaar zoeken 
we nog naar mogelijkheden om dat op de website ook op een laagdrempelige manier vorm te geven. 

 
Infocus 
Het verenigingsmagazine Infocus verschijnt drie maal per jaar. Naast onze eigen leden wordt Infocus 
ook toegestuurd aan de mensen met brandwonden en de mensen die NF hebben doorgemaakt die 
geen lid zijn maar wel bekend zijn bij de Brandwonden Stichting. Er worden infocussen naar de drie 
brandwondencentra gestuurd zodat deze uitgedeeld kunnen worden bij ontslag of bij een bezoek 
aan het littekenspreekuur. Om onze ambitie om meer jongeren (en hun ouders) te bereiken kracht 
bij te zetten, wordt de Infocus sinds het laatste nummer van 2021 ook toegestuurd aan de achterban 

van Stichting Kind en Brandwond. Dit 
betekent dat we met de Infocus ruim 400 
nieuwe adressen bereiken. Stichting Kind en 
Brandwond betaald hier een vergoeding voor. 
Vanaf het tweede nummer van 2022 is het de 
bedoeling dat er ook een echte 
jongeren/kinderpagina in komt. Ook in 2021 
is er in de artikelen al meer aandacht geweest 
voor de jongere doelgroep.  
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Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief houdt onze leden en andere betrokkenen bij de 
vereniging op de hoogte van actuele ontwikkelingen, onderzoeken en 
activiteiten. De nieuwsbrief is vier keer verschenen en terug te vinden op 
de website van de vereniging. 
https://mensenmetbrandwonden.nl/nieuwsbrief/nieuwsbriefarchief/  
 

Facebook – Leven na Brandwonden 
De facebookpagina, die de vereniging gezamenlijk met de Brandwonden 
stichting heeft, heeft 1919 volgers en wordt goed bezocht door onze 
leden en bredere achterban. In een jaar zijn er 27 nieuwe mensen 
geweest die de pagina hebben gevonden en zijn er 87 berichten 
geplaatst. De facebookpagina is hier te vinden: 
https://www.facebook.com/LevenMetBrandwonden  

 
Vlog Marjorie on Fire 
De vlog ‘Marjorie on Fire]’, die vanuit de Brandwonden Stichting gemaakt worden, is na een pauze in 
2020 dit jaar weer opgestart. De pauze was het gevolg van de coronamaatregelen waardoor het 
steeds lastiger werd om kwalitatief goede vlogs te maken. Er is, nog meer dan voorgaande jaren, 
gefocust op kwalitatief goede vlogs en er is daarom ook afgestapt van het wekelijks plaatsen. 
Hierdoor is er meer voorbereidingstijd en montage tijd. Het concept is hetzelfde gebleven:  Marjorie 
vlogt over haar leven met brandwondenlittekens, met als doel de achterban te informeren en te 

betrekken. Het aantal abonnees is gegroeid naar ruim 
1.740. Er zijn afgelopen jaar 15 vlogs verschenen, 
waaronder de 100ste vlog. Er komen veel positieve reacties 
op de vlogs en mensen met brandwonden geven aan dat 
de vlogs als waardevolle informatie en als nuttig worden 
ervaren. De vlogs worden soms ook gebruikt om 
campagnes van de Nederlandse Brandwonden Stichting te 
ondersteunen, bijvoorbeeld de laatste vlog van 2021 over 
ernstige brandwonden door kindervuurwerk.  

 
  
  

https://mensenmetbrandwonden.nl/nieuwsbrief/nieuwsbriefarchief/
https://www.facebook.com/LevenMetBrandwonden
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Belangenbehartiging  
 
Belangenbehartiging heeft als doel om de positie van de leden te verbeteren. Een belangrijk 
speerpunt van de vereniging is om mensen uit de achterban begeleiding, tools en laagdrempelige 
mogelijkheden te bieden, zodat ze zélf een passende werkplek kunnen vinden met als doel zo vitaal 
en betekenisvol mogelijk mee te kunnen doen in de maatschappij. In dat kader is in het jaarverslag 
van 2019 de commissie Samen Bouwen aan Participatie aan u voorgesteld. In 2020 heeft de 
vereniging hiervoor projectsubsidie aangevraagd en ontvangen, looptijd tot 1 juni 2021. In de diverse 
nieuwsbrieven heeft u hier al meer over kunnen lezen. 
 

Eindresultaat Samen Bouwen aan Participatie 
Het project is in juli 2021 succesvol afgerond en ruim binnen budget 
gebleven. ZonMw heeft het volgende bevestigd: “Graag geven wij 
goedkeuring. In uw project zijn de ervaren belemmeringen van 
mensen die weer aan het werk willen of moeten gaan in kaart 
gebracht. De resultaten zijn verwerkt in een patiëntreis met 
daarnaast een factsheet. Een enquête onder de brede achterban 
leverde overduidelijke resultaten op over deze belemmeringen en zo 
heeft u de ogen geopend van diverse instanties. De inzichten in de 
leefwereld en uitdagingen van mensen rondom terugkeer naar werk geven voeding aan diverse 
vervolgactiviteiten. Komend jaar zult u het agenderen in de drie brandwondencentra. En 
belangenbehartiging wordt gesterkt door het feit dat u heeft kunnen aantonen dat de huidige wet- 
en regelgeving onvoldoende aansluit bij de achterban….U heeft de resultaten uit het project ook 
ingezet voor het verbeteren van Mijn Re-integratieplan.” 
 

Samenvatting project 
Net als ieder mens hebben mensen met brandwonden of die NF hebben doorgemaakt het recht en 
de plicht om te participeren in de maatschappij. Helaas zitten deze mensen nog vaak gevangen 
tussen stigma, wet- en regelgeving en complexe systemen en krijgen ze niet de kans en aandacht om 
zichzelf te ontwikkelen en hun (loon)waarde in te zetten. Toch kán het wel en dat hebben we in dit 
project laten zien door de projectleden uit de genoemde doelgroep. Op professionele wijze hebben 
zij hun ervaringsdeskundigheid ingezet en op basis van de vlieguren en ontwikkeling die ze gemaakt 
hebben, zijn ze nu op weg naar duurzame inzetbaarheid.  
 
In het project zijn aan de hand van de patiëntreis de ervaren belemmeringen van mensen die recent, 
of iets langer, zijn ontslagen uit het Brandwondencentrum en weer aan het werk willen of moeten 
gaan in kaart gebracht. Er zijn drie persona’s ontwikkeld met ieder een ander verloop van 
belemmeringen gedurende hun reis terug naar werk. Er is een wetenschappelijke factsheet 
beschikbaar, nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan rondom het thema ‘Arbeid als medicijn’ en 
wordt er aangesloten bij de ontwikkelingen rondom uitkomstgerichte zorg en eHealth.  
 
Een prachtig vertrekpunt om Samen Bouwen aan Participatie duurzaam in te bedden in de 
samenleving. Op naar 2022, we hebben er zin in! 
 

Onderzoek 
Dit jaar hebben we vanuit Samen Bouwen aan Participatie onderzoek gedaan naar de patiëntenreis 
rondom terugkeer naar werk. Daarnaast hebben leden van de vereniging zitting genomen in het  
onderzoekspanel vanuit de Nederlandse Brandwonden Stichting dat ieder jaar 5 wetenschappelijke  
onderzoeken beoordeeld vanuit patiëntperspectief. Een aantal van deze leden zijn ook betrokken 
binnen de verschillende onderzoeken. Daarnaast hebben we zitting genomen in de 
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richtlijnontwikkeling Keloïd en Littekenhypertrofie van de Nederlandse Vereniging voor Plastische 
Chirurgie. 
1 van onze leden is betrokken geweest bij het schrijven van een kennissynthese over vermoeidheid 
en de oorzaak en behandeling daar van, opgezet voor de Samenwerkende GezondheidsFondsen 
(SGF) en ZonMW. Deze kennissynthese is aangeboden aan de patiënten federatie. Zij zullen samen 
met andere betrokken partijen verder aan de slag gaan met dit onderwerp.  
 

Ervaringsdeskundig coach 
Sinds 2019 is Anne Bosman, onze coördinator,  ervaringsdeskundig 
coach. Zij is getraind om haar eigen ervaring en alle informatie en 
ervaringen van de mensen die ze spreekt in te zetten om andere te 
helpen. Via artikelen in het patiëntenmagazine Infocus, in de 
nieuwsbrieven en facebookberichten is hier veel aandacht aan besteed 
en zijn oproepen geplaatst om contact op te nemen bij hulpvragen. In 
2021 heeft de ervaringsdeskundig coach 67 gesprekken gevoerd met 
lotgenoten. De gesprekken en hulpvragen zijn zeer divers. De 
onderwerpen betreffen vooral lotgenotencontact (20%), hulp bij werk 
(4%), relaties, acceptatie/verwerking(4%), littekens en gevoelens. Maar 
zo’n 27% zijn mensen die vooral op zoek zijn naar een luisterend oor. 

 

ANKO, sectie haarwerken 
Irma Visser neemt namens de vereniging als ervaringsdeskundige zitting in de Raad van Advies 
haarwerken van de Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen (SEMH) waar zij mede de 
regels opstelde waaraan de haarwerkspecialist moet voldoen. Daarnaast neemt zij zitting in de 
toetsingscommissie haarwerken van de Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (ANKO).Vanuit 
die functie toets zij of de haarwerkspecialist zich ook echt aan de opgestelde regels houdt.  Hier zijn 
wij haar erg erkentelijk voor.  
Om erkend te worden als haarwerker moet je jaarlijks een schriftelijke toets doen en eens in de vier 
jaar een toets op locatie. Als je voldoet aan de eisen dan mag je jezelf erkend haarwerkspecialist 
noemen.  
De toetsingscommissie bestaat uit 
• Irma Visser (Vereniging van Mensen met Brandwonden) 
• Josee Beets (Alopecia Vereniging) 
In 2021 zijn de toetsingen gedaan met de destijds geldende corona regels in acht neming. Starters 
konden zich ook weer aanmelden als haarwerker en er zijn ook weer bijscholingen en opleidingen 
gegeven door de ANKO. 
Leden die vragen hebben verwijzen wij door naar Irma. 
Uiteindelijk zal Irma geen advies geven over welk haarwerk 
iemand moet kiezen, maar ze kan wel meedenken en tips 
geven over hoe je een haarwerk vindt wat het beste bij jou 
past.  
 

Juridische hulp  
Ook in 2020 hebben we verschillende keren verenigingsleden kunnen ondersteunen bij juridische 
problemen. Caroline Vermaase is Jurist en biedt een eerste gratis consult aan om te kijken wat het 
probleem is en welke stappen er nodig zijn. Het is erg fijn om van haar expertise gebruikt te kunnen 
maken.   
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Beleid en Strategie  
 

 Beleidsplan ‘Bouwen op vertrouwen’ 
In 2020 was het tijd om te starten met een nieuw beleidsplan. Waar willen we naar toe? Wat hebben 
we gedaan en kunnen we op voort bouwen? Het bestuur heeft na diverse afwegingen een concept 
gemaakt en dit tijdens de ALV in het voorjaar een nieuw beleidsplan gepresenteerd en is door u goed 
gekeurd voor de periode 2021-2024. Er is een mooie start gemaakt waarmee we in 2022 verder 
kunnen. 
 

Impact en bereik 
De impact en het bereik van onze vereniging wordt steeds belangrijker voor onze subsidie 
verstrekker het ministerie van VWS. Dit is dan ook één van de punten waar wij ons steeds meer mee 
bezig houden. Op basis van de toetsing door PGO support halen wij al een ruime voldoende. En dit 
geeft ons vertrouwen om te bouwen. 
 
Om dit de komende jaren vol te houden en zelfs te verbeteren zijn er bepaalde dingen nodig en 
moeten er vragen beantwoord worden. Onderstaande punten zijn allemaal gerealiseerd en 
beantwoord en opgenomen in het beleidsplan.  

 Een slagvaardig bestuur die kansen ziet én benut o Hoe krijgen (en behouden) we kundige 
bestuurders? 

 Actieve vrijwilligers en commissies ! Wat moeten we doen (of juist niet doen) om mensen te 
enthousiasmeren en activeren? 

 Professionele samenwerkingspartners ! Welke samenwerking of samenwerkingsvorm is 
nodig om toekomstbestendig te kunnen zijn? 

 Professionele website ! Hoe krijgen we feedback van diegenen die geen contact hebben met 
onze patiëntenvereniging? 

 Voldoende (financiële) middelen ! Gaan we op zoek naar alternatieve financiering om minder 
afhankelijk te worden van subsidie? 

  Bereiken van de leden en de gehele achterban incl. achterbanraadpleging ! Hoe 
inventariseren we met regelmaat waar onze achterban behoefte aan heeft? 

 Beleidsplan 2021-2024 ! Het beleidsplan voldoet aan de verwachtingen van onze leden. 
 
In 2021 zijn we gestart start met deze punten en kunnen we bijvoorbeeld in de achterban 
raadpleging goed zien wat onze leden willen en nog missen. Hier gaan wij dan ook de komende jaren 
mee aan de slag. Ook is het besluit genomen om ons verenigingsblad Infocus verspreidt onder de 
jeugdige leden[en ouders] van kind en brandwond. Ook met de stichting en andere partners zijn we 
in gesprek om onze uitgangspunten te waarborgen zodat we ons 50 jarig jubileum kunnen halen. 
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Het bestuur  
 
Begin 2021 bestond het bestuur uit Titus Radstake, Elsje van Egmond, Dick van den Steenhoven en 
aspirant bestuurslid Maarten van Dongen en Frank van Berkel. Tijdens de ALV in april 2021 werd Jing 
Qian voorgesteld als aspirant bestuurslid en is Maarten officieel benoemt als bestuurslid met 
goedkeuring van de ALV. Jing neemt de rol van bestuurslid Financiën voor haar rekening.  We zijn blij 
dat deze functie nu gevuld is. Tijdens de ALV in september in Den Bosch zijn Jing en Frank allebei ook 
officieel bestuurslid geworden. Zo hebben we weer een voltallig bestuur en zijn alle portefeuilles 
gevuld. Hieronder vind je het up to date rooster van aftreden  
 
 

Functies Naam Datum aantreden Voorstel  
Datum aftreden 

Voorzitter 
 

Titus Radstate September 2020 (herkozen) September 2023 

Secretaris 
 

Elsje van Egmond September 2020 (herkozen) September 2023 

Bestuurslid 
financiën  

Jing Qian September 2021 September 2024 

Algemeen 
 

Dick van den 
Steenoven 

Maart 2020 (herkozen) Maart 2023 

Algemeen 
 

Maarten  van 
Dongen 

April 2021 April 2024 

Algemeen 
 

Frank van Berkel September 2021 September 2024 

 

Portefeuilles 
Titus Radstake heeft de rol van voorzitter en is verantwoordelijk voor de portefeuille 
belangenbehartiging. Elsje van Egmond is secretaris ad interim en verantwoordelijk voor de 
portefeuille Lotgenotencontact. Dick van den Steenhoven is verantwoordelijk voor de portefeuille 
beleid en strategie en Maarten van Dongen heeft de portefeuille communicatie op zich genomen. 
Frank van Berkel ondersteunt Elsje bij de portefeuille lotgenotencontact. Jing Qian heeft de 
portefeuille financiën op haar genomen.  
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Bestuursvergaderingen 
In totaal zijn er in 2021 zes bestuursvergaderingen geweest. Vijf vergadering hebben digitaal plaats 
gevonden. Één vergadering kon door versoepelingen bij Jing thuis gehouden worden. Het digitaal 
vergaderen is de meeste bestuursleden goed bevallen. Voor de inhoud van de vergaderingen 
verwijzen we naar de notulen welke opgevraagd kunnen worden bij het secretariaat.  
 

Leden 
Eind 2021 kende de vereniging 454 leden. Er zijn 21 nieuwe leden bijgekomen. Daar zijn wij heel blij 
mee. De vereniging kende eind 2020 ook 24 donateurs. Dat zijn mensen die de vereniging een warm 
hart toe dragen en hun contributie blijven betalen ondanks dat ze zelf geen actief lid meer zijn.  
 

Commissie NF (Necrotiserende fasciitis)  
De doelen van deze commissie zijn dat ze de vindbaarheid van de informatie en de Vereniging verder 

vergroten voor mensen die NF hebben doorgemaakt, dat ze zich blijven inzetten om NF meer 

bekendheid te geven en lotgenotenactiviteiten organiseren die de achterban van ons verwacht. Net 

als 2020 hebben we in 2021 als Commissie veelal op andere manieren het contact met de achterban 

moeten onderhouden vanwege het corona virus. Als commissie zien wij een groei in de achterban 

met 39 nieuwe leden naar een totaal van 145 lotgenoten met NF binnen de vereniging. 

Samenstelling Commissie. 

De samenstelling van de Commissie is in 2021 gewijzigd. Naast Aram van Jaarsveld als voorzitter, de 

leden Dorothy San Giorgio, John Slutter en Anita Boekelaar zijn er 2 aspirant leden aangesloten. Jan 

Baas en Kim de Waal. 

Activiteiten 

In samenwerking met de Vereniging heeft de commissie diverse (online) activiteiten georganiseerd. 

Bingo, lotgenotencontact met als hoogtepunt de Brandwonden dag waarin het na 2 jaar weer 

mogelijk was om elkaar fysiek te treffen. In het Spoorwegmuseum hebben we mooie, ontroerende, 

krachtige verhalen met elkaar kunnen delen. 

Door de verbreding binnen de commissie hebben we ook meer slagkracht kunnen realiseren. Jan 

Baas schuift aan bij de begeleidingscommissie van de Vereniging van Mensen met Brandwonden, 

Stichting Kind en Brandwond en de Brandwonden Stichting.  Aram van Jaarsveld maakt deel uit van 

het lotgenotencontact team (LCT). 

Als commissie hebben we afgelopen jaar ons beter en steviger kunnen positioneren. Hier door weten 

lotgenoten ons steeds beter te vinden en zijn we meer en meer is staat om onze leden te helpen, 

ondersteunen en van informatie te voorzien. 

 
 


