Jaarverslag VHAN 2017

Voor het bestuur van de Stichting VHAN heeft het jaar 2017 vooral in het teken gestaan van het
onderhouden van de contacten tussen de verschillende organisaties in Nederland die gerelateerd zijn
aan de homeopathie.
De belangrijkste promotionele activiteit was het naar Nederland halen van de documentaire “Just
One Drop”, deze te ondertitelen in het Nederlands en een eerste voorstelling te organiseren. Een
grote donatie ontving de Stichting om deze film te promoten.
Op intern-organisatorisch gebied zag het beleidsplan voor 2018 tot 2020 het licht.
Aan de oorspronkelijke doelstellingen:
- Het bevorderen van homeopathisch onderwijs op universitair niveau.
- Het bevorderen van homeopathisch wetenschappelijk onderzoek.
- Het in standhouden van de homeopathische bibliotheek, ondergebracht bij de universiteit van
Utrecht.
heeft het bestuur de volgende doelstelling gevoegd:
- Het bevorderen van de mogelijkheden om de homeopathische geneeskunde bekend te laten zijn bij
alle werkers binnen de gezondheidszorg en bij het grote publiek.
- Het bevorderen van de mogelijkheden om de homeopathische behandeling voor ieder toegankelijk
te maken zonder enige financiële belemmering.
Tot de hoofdtaken van de stichting behoren:
• Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek:
In 2017 zijn geen nieuwe onderzoeksgelden toegewezen, eind 2017 is wel een aanvraag gedaan die
in 2018 zal worden afgehandeld.
• De instandhouding van de homeopathische bibliotheek:
Er is uitgebreid overlegd met het bestuur van Stichting Homeopatisch Centrum SHC - de huidige
beheerder van de homeopathische bibliotheek in Utrecht. Afgesproken is dat in 2018 deze
gesprekken zullen uitmonden in een organisatorische verandering waardoor feitelijk het bestuur van
de stichting VHAN het bestuur van de SHC overneemt.
• Promotie van de homeopathie:
Website homeopathie.nl
In 2017 is door Fanny Veldmeijer-van Doorn (www.sopressed.nl) de website homeopathie.nl
gebouwd. De inhoud werd verzorgd door de redactieraad, bestaande uit René van der Reijden en
Roel Kipp. Na de lancering heeft Roel Kipp afscheid genomen van de redactieraad, en heeft René van
der Reijden versterking gekregen van Dittie Rebel als redactielid. Er wordt nog uitgekeken naar
verdere versterking van de redactieraad. Het bestuur en de homeopathische beweging in Nederland
kan zich verheugen in een overzichtelijke, up-to-date site waarnaar in vertrouwen verwezen kan
worden als het gaat om het voor het voetlicht plaatsen en verhelderen van homeopathie.
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Website vhan.nl
Klaartje Duijm (weitje-tekstinbeeld.nl) heeft gebouwd aan een meer toegankelijke, actuele en
moderne website in WordPress. Doorlopend werken we aan actuele informatie en verfraaiing van de
website. YouTube- filmpjes van de congressen en andere actualiteiten zijn toegevoegd.
Facebook
De Facebook-site van de VHAN en de Facebook-site van Samen voor Homeopathie SVH (zie hierna)
worden regelmatig gevuld met actuele informatie over de ontwikkelingen. Het aantal volgers en
mensen die deze sites bekijken groeit gestaag. Het aantal volgers SVH is nu 350 en het berichtbereik
van de VHAN kan oplopen tot 1200.
Lezingen
De vorderingen van de wetenschappelijke onderzoeken door de VHAN gefinancierd zijn bij het
homeopathiecongres met de vakgroepleden gedeeld. Christien Klein heeft de progressie van haar
onderzoek met de vakgroep leden gedeeld.
Samen voor Homeopathie en de eerste vertoning van Just One Drop
Het door de Stichting VHAN-geïnitieerde en gefinancierde initiatief Samen voor Homeopathie1 met
als doel één netwerk van allen die zich met homeopathie bezighouden is op 13 april bijeengekomen
onder leiding van Sergej van Middendorp, onafhankelijk deskundige en communicatiewetenschapper.
De in 2016 geconcipieerde definitie voor homeopathie is door de aanwezige partijen aangenomen.
Er werd informatie uitgewisseld over contacten met initiatiefnemers van nieuwe zorgverzekeringen
zoals Gezondheidscoöperatief en Zorgeloos, contacten tussen AVIG en de Raad voor
Volksgezondheid en Samenleving, en de website 'Wijzer naar Gezondheid' die beoogt betrouwbare
informatie te geven over wat integrale zorg kan bieden bij bepaalde aandoeningen. De bijeenkomst
werd op video opgenomen en schriftelijk uitgewerkt.
De bijeenkomst werd minder goed bezocht dan voorafgaande bijeenkomsten voornamelijk door het
conflict tussen AVIG en het KVHN-platform. Door de partijen werd onderstreept dat verder
samenwerking niet door een gang naar de rechter gediend is. Uiteindelijk is een schikking tot stand
gekomen.
In plaats van de tweede (najaars-) middagbijeenkomst, is ervoor gekozen om partijen uit te nodigen
voor de eerste vertoning van een Nederlands ondertitelde versie van Just One Drop, een
documentaire waarin in een uur tijd de geschiedenis en controverses over homeopathie belicht
worden. De voorstelling vond plaats op 4 november in de bioscoop De Uitkijk in Amsterdam. Dit
initiatief is zeer enthousiast ontvangen en zal in 2018 leiden tot diverse vertoningen in het land.
Donaties
Via folders en advertenties is de lijn voortgezet om door een grotere naamsbekendheid mensen te
interesseren voor de Stichting VHAN en te vragen om donaties.
Er is een aanzienlijke donatie binnengekomen voor het promoten van de documentaire Just One
Drop (€ 10.000), naast verschillende kleinere donaties (totaal rond € 3.000).
De inkomsten voor de Stichting VHAN zijn beduidend minder dan de aanvragen voor het
wetenschappelijk onderzoek, zodat aanvulling van het vermogen van de stichting een punt van zorg
blijft.

2

Samenstelling bestuur
Ton Nicolai wordt in zijn functie als voorzitter bijgestaan door Michael Smulders als secretaris, die
Gio Meijer opvolgt. Gio is nu algemeen bestuurslid, doet hand- en spandiensten en wil promotionele
activiteiten en fondswerving verder onderzoeken. Nieuw in het bestuur is in 2017 Guus Polderman
die penningmeester Hein van Berkel opvolgt.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur is in dit jaar driemaal bijeen geweest en er is 1 x via Skype vergaderd.
Namens het bestuur van de stichting VHAN,
Michael Smulders, secretaris VHAN
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Over Samen voor Homeopathie

Samen voor Homeopathie is een totaal onafhankelijk initiatief, door de Stichting VHAN geïnitieerd en
vooralsnog 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.
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