Jaarverslag VHAN 2016

Het bestuur van de VHAN heeft de acties die in 2015 gestart zijn voortgezet en nieuwe acties gestart.
Het bestuur heeft veel tijd besteed aan communicatie onderling en in het veld en de wijze waarop
wij als stichting verder zouden kunnen gaan. We hebben onderzocht wat de juiste mogelijkheden zijn
om een betere financiële situatie voor de stichting te creëren. Het startbudget neemt door de vele
acties die we hebben gedaan af en de groei is nog onvoldoende. De vakgroep homeopathie van de
AVIG vindt het niet noodzakelijk de VHAN, het enige instituut dat in Nederland wetenschappelijk
onderzoek naar homeopathie financiert, verder te onderhouden.
Tot de hoofdtaken van de stichting behoren:
• Wetenschappelijk onderzoek ondersteunen; in 2016 waren er drie aanvragen voor financiële
ondersteuning. De wetenschapscommissie heeft alle drie onderzoeken, met een enkele
kanttekening, positief beoordeeld. Het bestuur heeft deze beslissingen overgenomen en de
betreffende onderzoeken gefinancierd.
• De homeopathische bibliotheek:
De gesprekken met SHC en Rienk Stuut, de beheerder van de homeopathische bibliotheek in Utrecht,
zijn onverminderd doorgegaan. Zij komen in een steeds verder stadium. SHC wil nu dat de VHAN de
verdere verantwoordelijkheid van de bibliotheek overneemt en de hun resterende gelden aan de
VHAN doneren om deze taak te kunnen uitvoeren.
• Promotie van de homeopathie:
Website homeopathie.nl
Het bestuur heeft veel tijd besteed aan de organisatie van de website homeopathie.nl. De
redactieraad van de website bestaande uit René van der Reijden en Roel Kipp, met medewerking van
Rienk Stuut, heeft de teksten geschreven die vervolgens door Klaartje Duijm zijn geredigeerd. Naast
het bestuur hebben verschillende anderen meegelezen en zo zijn alle teksten zorgvuldig gescreend
en is de homeopathie.nl site gevuld. De organisatie en de opbouw van de site en het
aansturingssysteem is herhaaldelijk met verschillende shareholders uitgebreid besproken. Resultaat
is dat alle informatie ook voor de andere IM-websites beschikbaar kan zijn. Met het platform IT4IM,
het patiëntenplatform voor integrale geneeskunde, de PPCG, de webbouwers zijn onderhandelingen
geweest wat heeft geresulteerd in een uitbreiding van de samenwerking met verschillende
dwarsverbindingen en uitbreiding van het netwerk. De streefdatum om de site online te hebben is
januari 2017.
Website vhan.nl
Ook de website van de stichting VHAN, indertijd opgericht om te kunnen bestaan als stichting, heeft
een update nodig. Met Klaartje Duijm, (weitje-tekstinbeeld.nl) wordt ook hier gebouwd aan een
toegankelijk en een meer actuele website. Dit zal in de loop van 2017 gerealiseerd worden.
Ondertussen werken we aan actuele informatie en verfraaiing van de website. YouTube-filmpjes van
de congressen en andere actualiteiten zijn toegevoegd.
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Facebook
De Facebook-site van de VHAN en de Facebook-site van Samen voor Homeopathie (zie hierna)
worden regelmatig gevuld met actuele informatie over de ontwikkelingen. Het aantal volgers en
mensen die deze sites bekijken groeit.
Lezingen
De vorderingen van de wetenschappelijke onderzoeken door de VHAN gefinancierd zijn bij het
homeopathiecongres met de vakgroepleden gedeeld.
Samen voor Homeopathie
Samen voor Homeopathie is een totaal onafhankelijk initiatief, door de VHAN geïnitieerd en
gefinancierd, met als doel één netwerk van allen die zich met homeopathie bezig houden te maken,
zodat er een coherent veld in Nederland ontstaat. Allen die betrokken zijn bij de homeopathie in
Nederland, als verantwoordelijken voor een groep of als woordvoerders, opleiders,
patiënten/consumentenverenigingen, behandelaren, voor mens en dier, tandartsen en de
homeopathische farmaceuten worden tweemaal per jaar uitgenodigd om deel te nemen. Dit
initiatief hebben we ‘Samen voor Homeopathie’ genoemd.
Sinds de aanvang in 2015 wordt het voorgezeten door een onafhankelijk deskundige, communicatiewetenschapper, Sergej van Middendorp. Dankzij zijn persoonlijke sponsoring is het mogelijk dit
initiatief zo door te laten gaan. Middels een open café-structuur geleid door Sergej krijgen alle
partijen gelijke mogelijkheden en ruimte hun ideeën en voorkeuren te ventileren. Zo wordt zichtbaar
wat Nederland nodig heeft om coherent te worden als een homeopathisch netwerk, met het doel de
homeopathie in Nederland te stroomlijnen en ieder de plaats te geven die hem/haar toekomt. Het
bewustzijn groeide in 2015, duidelijk is dat we één taal moeten gaan spreken en naast elkaar,
schouder aan schouder sterker zijn.
In 2016 is er gezamenlijk gewerkt aan één definitie voor homeopathie, hetgeen ertoe bijdraagt om
de informatie – wat homeopathie is en waarom het zinvol is voor de volksgezondheid en ons
allemaal – duidelijker over het voetlicht te brengen. Dit zal ons allemaal helpen. De groep ‘onderwijs’
werkt samen aan de ontwikkeling van curricula, daar is winst gekomen uit de samenwerking. De
conclusies van de bijeenkomst zijn op video opgenomen en ieder geeft zijn en haar sterke en zwakke
punten aan, dat wat hij/zij kan bijdragen en waar behoefte aan is. Alle deelnemers hebben de link
naar het video-verslag gekregen.
Na een goede start, bleek bij de bijeenkomst in november van Samen voor Homeopathie dat een
deel van de leden de bijeenkomst niet wilde bijwonen. De reden was een slepend conflict tussen (de
voorzitter van) het door de KVHN georganiseerde PR-platform en het bestuur van de AVIG.
Het initiatief Samen voor Homeopathie heeft met het conflict niets te maken. Na bemiddeling zijn
beide partijen de mediation aangegaan. Gelukkig heeft dit conflict de community niet zodanig uit
balans gebracht en is er goed gewerkt, zodat het geheel verder kwam.
Donaties
De VHAN is zuinig, maar alle acties kosten geld en dus het beschikbare budget slinkt. Er gaat
structureel meer uit dan erin komt. We zouden graag stabiliteit of financiële groei op termijn zien.
We denken veel over verschillende soorten acties en steken ons licht op over allerlei manieren om
geld in te zamelen. Binnen onze AVIG-vakgroep homeopathie krijgen we minder gehoor voor onze
zorgen dan we zouden willen, wel komen er suggesties waarmee wij verder aan de slag zullen gaan.
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Verder hebben wij aantrekkelijke donatie-folders gemaakt en uitgedeeld bij de conferenties, waarin
ook gewezen wordt op de mogelijkheid de fiscus mee te laten betalen vanwege onze ANBI-status,
maar dit heeft tot dusverre minimaal resultaat opgeleverd.
We hebben advertenties geplaatst in de ons bekende tijdschriften (KVHN, TIG, NVKH, Dynamis),
helaas ook met beperkt resultaat. Wij hebben inmiddels besloten andere folders te maken, zodat we
mogelijk andere donateurs kunnen bereiken.
We denken na over andere methoden om een win-win situatie te creëren waarbij mensen graag iets
betalen voor een leuke happening en tegelijk iets extra’s doneren voor de stichting VHAN.
Samenstelling bestuur
Het bestuur is uitgebreid met Michael Smulders. Hij heeft een vergadering bijgewoond en met
wederzijdse goedkeuring gaan wij met elkaar verder. Hein van Berkel gaat stoppen met het
penningmeesterschap.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur is elfmaal bijeen geweest, naast de bestuursvergaderingen, voor de redactieraad van de
website homeopathie.nl, voor Samen voor Homeopathie en met de wetenschapscommissie.
Namens het bestuur van de stichting VHAN,
Ton Nicolai, Hein van Berkel & (aankomend lid Michael Smulders)
Gio Meijer, secretaris VHAN
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