Jaarverslag VHAN 2019
Het bestuur is in 2019 viermaal bijeen geweest (21 januari, 9 april, 5 juni en 9 oktober) en
heeft driemaal een Samen voor Homeopathie (SVH) bijeenkomst georganiseerd en
gefaciliteerd.
Daarnaast zijn er besprekingen geweest met Stichting Homeopathisch Centrum (SHC) voor
fusering. Verder hebben wij een bezoek gebracht aan de homeopathische bibliotheek.
De bestuurswisseling van het SHC, waar wij sinds de aanvang van de stichting mee bezig zijn
geweest, is gerealiseerd. Het huidige bestuur van de Stichting VHAN (VHAN) is nu ook het
bestuur van SHC. Het bleek dat de doelstellingen van de beide stichtingen synchroon liepen,
zodat het een logische stap was beide besturen te fuseren. Met de fusie met SHC is er meer
invulling gegeven aan de derde doelstelling van de stichting VHAN, namelijk het in
standhouden van de homeopathische bibliotheek, ondergebracht bij de Universiteit van
Utrecht.
De andere doestellingen kunt u vinden op https://vhan.nl/wat-wij-doen/
Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek:
Subsidie is toegekend aan: C.T. Klein-Laansma
Onderwerp: Verbetering en implementatie van een half gestandaardiseerd homeopathisch
behandelalgoritme met 11 homeopathische geneesmiddelen, voor vrouwen met
premenstruele stoornissen.
Resultaat: Gemeenschappelijke publicatie in Homeopathy April 8, 2019:
A placebo-controlled double-blind randomized trial with individualized homeopathic
treatment using a symptom cluster approach in women with premenstrual syndrome
Michael Yakir et. all. Een verslag hiervan is op de website te vinden: https://vhan.nl/2019/11/
Voor 2019 zijn geen aanvragen voor subsidie ingediend.
De homeopathische bibliotheek
Op 25 juni 2019 heeft een gedeelte van het bestuur van de stichting samen met Rienk Stuut,
vaste medewerker voor bibliotheekzaken van het SHC, een bezoek gebracht aan de afdeling
Homeopathie van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Zij hebben een gesprek gehad met
bibliothecaris Marja van den Bosch, Edwin van der Poel (1e deel) en Marjolein Witkamp,
betrokken functionarissen over de ontwikkelingen en de mogelijkheden.
Uitdragen van maatschappelijke bekendheid van homeopathie:
Websites: www.homeopathie.nl, www.vhan.nl
De actualiteiten zijn op de websites geplaatst. Onder andere staan daar nieuwe filmpjes en
verslagen. Ook is er een nieuwe knop gemaakt voor donaties.
Gezondheidsbeurs:
Stichting VHAN heeft zich op deze beurs gepresenteerd met folders en kaartjes.
Bestuursleden stonden daar samen in een stand met leden van de AVIG, de AIM, het TIG,
NVBT (biologische tandartsen), het Integrale Patiënten Platform. Ook stonden er collegae bij
de stand van de KVHN. De VHAN heeft meebetaald aan deze stand.
Facebook
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Ook dit jaar heeft de facebook site van de VHAN zich kunnen verheugen in een groeiende
belangstelling. De teller van het aantal volgers staat op 160. De SvH FB-site wordt door ruim
400 mensen gevolgd. Daar is veel exposure en verbinding tussen de leden van SvH.
Just One Drop
De door de VHAN van een Nederlandse ondertiteling voorziene Amerikaanse documentaire
Just One Drop is in 2019 vijfmaal vertoond. Dankzij een donatie kon de VHAN de
licentiekosten voor de regisseur voor haar rekening nemen.
Samen voor Homeopathie (SvH)
Er werden dit jaar drie plenaire bijeenkomsten georganiseerd, op 14 maart, 27 juni en 31
oktober, onder begeleiding van Anne-Marie Benschop, organisatiedeskundige.
Binnen SvH functioneren vijf werkgroepen:
- definitie van homeopathie
- coördinatie Public Relation/bewustwording naar beleidsmakers en grote publiek
- ontwerp onderwijs curriculum opleiding
- politieke lobby
- verbetering van vergoeding door zorgverzekeraars aan patiënten
Binnen SvH wordt de voortdurende afwezigheid van de KVHN als een gemis ervaren. Het
bestuur van de VHAN is in gesprek met het bestuur van de KVHN. Een van de PR-leden
functioneert als verbinding.
(zie jaarverslag SvH op www.vhan.nl/..)
Donaties en financiële positie
Via folders en visitekaartjes die zijn uitgereikt bij filmvertoningen en op beurzen is de lijn
voortgezet om door een grotere naamsbekendheid mensen te interesseren voor de VHAN
en te vragen om donaties. Het is verheugend dat er ook dit jaar weer donaties zijn
binnengekomen. Helaas zijn de uitgaven dit jaar wederom iets hoger dan de inkomsten.
Fusering bestuur VHAN met SHC
Statutair had het SHC dezelfde doelstellingen als de VHAN: naast het onderhoud van de
bibliotheek, het bevorderen van onderzoek en onderwijs in de homeopathie. Dat heeft
geresulteerd in het samenvoegen van deze twee stichtingen. Dit jaar de eerste stap is gezet
door de bestuursoverdracht: het bestuur van de VHAN is nu ook het bestuur van SHC.
Samenstelling bestuur
In
Ton Nicolai, voorzitter, Michael Smulders, secretaris, en Guus Polderman,
penningmeester, Gio Meijer, promotie
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