Jaarverslag 2017
Het bestuur van St. Gezond Leven vergaderde in 2017 1 maal.
Veel werd geregeld via e-mail.
Het bestuur bestond uit:

voorzitter
secretaris
penningmeester
leden

Hetty van Doorn
vacature
Willem Koopman
Elly Best en Hans van Waning

In de loop van 2017 heeft de penningmeester om persoonlijke redenen zijn functie
moeten neerleggen. Inmiddels heeft zich een nieuwe kandidaat gemeld.
Naar verdere aanvulling wordt gezocht.

De lopende projecten.
Natuurlijk Gezond Plein werd Wijzer naar Gezondheid.
In het voorjaar is de integrale website Wijzer naar Gezondheid (WnG) van start gegaan en in de
loop van het jaar zijn ook de eerste digitale magazines en nieuwsflitsen verzonden. Dit project
wordt geleid door het nieuwe Platform Integrale Gezondheidszorg, dat een voortzetting is van
het PPCG. Gezond Leven, Natuurlijk Welzijn en Infolijn AG zijn hier nauw bij betrokken,
samen met de artsenorganisatie AVIG.
Alle informatie is gericht op en bedoeld voor patiënten/consumenten. Het integrale karakter
komt tot uitdrukking door zowel reguliere als complementaire informatie op te nemen.

Project patiëntervaringen.

De enquête patiëntervaringen wordt wel ondersteund door WnG maar kon daar niet worden
ondergebracht. Daarom is besloten de enquête via de Infolijn AG naar buiten te brengen.
Daarmee zou de Infolijn AG ook weer wat extra aandacht kunnen krijgen. Dat is wel nodig
omdat nog steeds veel mensen de lijn niet kennen. Er bleken nog steeds fouten op te treden bij
het doorlopen van de vragenlijst, dat werd veroorzaakt door het niet updaten van het
programma. Daarop is besloten het hele project over te hevelen naar een andere beheerder. In
november werd een landelijk persbericht verspreid, waarop de media tot onze teleurstelling
totaal niet reageerden.
Beurzen.

Er werd in februari weer deelgenomen aan een gezamenlijke stand op de Nationale
Gezondheidsbeurs.

Infolijn alternatieve Geneeswijzen.

Op financieel gebied en in menskracht werd wederom steun verleend aan de Infolijn AG.

Overige activiteiten.

De voorzitter van Gezond leven versterkt de redactie van Wijzer naar Gezondheid en heeft
deelgenomen aan de bijeenkomsten van het Platform IG. Deelname aan deze vergaderingen
schept ook goede mogelijkheden om te netwerken.
Er zijn door bestuursleden ook enkele symposia en congressen bezocht, vaak als
afgevaardigde van de Infolijn AG en/of het NG Plein/WnG.
In 2018 zullen de activiteiten ongewijzigd worden voortgezet.

Financieel verslag 2017 en begroting 2018 door de penningmeester (in euro)

bankkosten
kantoorkosten
kosten beleggingen
bestuurskosten

2017

2018

121
1102
2575
80
------

150
1000
2000
250
------

algemene kosten totaal
Wijzer naar Gezondheid
Infolijn Alternatieve Geneeswijzen
aanschaf boeken
kosten vrijwilligers
onderzoekskosten
promotiekosten
overige uitgaven

3878
1373
2366
150
225
1017
75
22
------

projecten totaal

1500
2500
150
250
500
500
100
-----5228
------

Totale uitgaven 2017
ontvangen rente
dividenden
bijdragen Stg Natuurlijk Welzijn
Totale baten 2017

3400

5500
-----9106

11
7015
2737
------

8900
10
7000
2000
------

9763
------

------

9010
------

------

Batig saldo 2017

657

110

Toelichting op de uitgaven in 2017
Vrijwel alle kosten zijn in 2017 gedaald. Veel kosten zijn doorbelast aan, of gemaakt door
zusterorganisaties en andere instellingen.
Werkzaamheden zijn ondergebracht bij platform IG en Wijzer naar Gezondheid.
Balans per 31 december 2017
Het balanstotaal van de Stichting Gezond Leven vertoont over 2017 opnieuw een lichte
stijging ten opzichte van eind 2016.
De waarde van de beleggingen is in 2017 toegenomen met 1993 euro.
Nadere gegevens omtrent de samenstelling van liquide middelen, de rendementsrekening en
de beleggingsportefeuille zijn op te vragen bij het bestuur van de stichting Gezond Leven.
 Begroting 2018
De begroting is gebaseerd op ongewijzigd beleid.
Almere, juni 2018

