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Gezond Leven 
Jaarverslag/financieel verslag  2015   

 
 

Het bestuur van St. Gezond Leven vergaderde in 2015 1 maal.  
Veel werd geregeld via e-mail. 
 
Het bestuur bestond uit:  
voorzitter   Hetty van Doorn 
secretaris    vacature 
penningmeester   Gert Tretmans, vanaf augustus Willem Koopman 
Leden    Elly Best en Hans van Waning 
 
Pogingen om via oproepen in media en op internet bestuursleden te werven hebben nog geen 
concreet resultaat gehad.   
 
 
Project patiëntervaringen.  
 
In 2015 is de enquête verder uitgezet o.a. via de nieuwbrief Natuurlijk Gezond. Het in gang 
zetten van een PR-campagne voor NG Plein en enquête is opgeschort omdat de website al 
weer aan een grote update toe was. In 2016 moet de zaak nu toch echt gaan lopen. 
 
Financieel verslag door de penningmeester 
 
De uitgaven in 2015 vertonen het volgende beeld: 
 

Bankkosten 436,78 
Reiskosten bestuur 811,29 
Kosten websites 3.013,14 
Telefonie glasvezelverbinding 1.140,58 
Beursdeelname kosten 542,46 
Onderzoekskosten 500,00 
Promotiekosten 467,87 
Bijdrage Infolijn vrijwilligers 300,00 
Algemene bijdrage Infolijn 1.000,00 
Bijdrage NG Plein 425,00 
Totale exploitatie uitgaven: 8.637,25 

 
Toelichting 
De bankkosten zijn vorig jaar gestegen vanwege de verkoop van effecten en het overbrengen 
van liquiditeiten naar de Triodos Bank. 
Ook de stijging van de reiskosten van het bestuur zijn vorig jaar voor een belangrijk deel 
veroorzaakt in verband met de overdracht van het penningmeesterschap en het overhevelen 
van geldmiddelen naar de Triodos Bank. Hierdoor komen de middelen onder het beheer van 
de Triodos Bank, een bankinstelling die beter past bij de ideële doelstellingen van onze 
stichting. 
De totale bijdrage aan de stichting Infolijn komt inclusief de IT uitgaven in 2015 uit op een 
bedrag van 4.313,14. De onderzoekskosten ad € 500 vloeien voort uit voorbereidingskosten 
welke gemoeid waren met het uitvoeren van de enquête.  
*) De kosten van telefonie glasvezelverbinding worden verdeeld en zijn voor 50% voor 
rekening van de Infolijn en voor 50% voor het NG Plein. 
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Balans per 31 december 2015 
Het balanstotaal van de Stichting Gezond Leven vertoont een lichte stijging ten opzichte van 
eind 2014. Door het concentreren van alle geldmiddelen bij de Triodos Bank hoopt het 
bestuur de bankkosten verder te kunnen verlagen.  
Bijlage: Balans stichting Gezond Leven per 31 december 2015. 
 
Natuurlijk Gezond Plein. 
 
Er is dit jaar weer het meeste tijd en energie gestoken in het verder uitbouwen van het NG  
Plein. Er verschenen 10 digitale nieuwsbrieven Natuurlijk Gezond en het aantal 
aanmeldingen steeg geleidelijk naar meer dan 1000. Dit zonder reclameacties, maar vooral 
dankzij de nieuwe donateurs van de stichting Natuurlijk Welzijn die direct kunnen opgeven 
of ze de digitale nieuwsbrief ook willen ontvangen (naast De Natuur Uw Arts). De vormgeving 
is door een professionele vrijwilliger een stuk verbeterd. Er is aansluiting gezocht bij een 
soortgelijk project van AVIG en PPCG om te proberen het NG Plein in een grote geheel te 
laten opgaan. 
 
Omdat alle energie en aandacht was gericht op het NG Plein en de nieuwsbrief Natuurlijk 
Gezond, zijn de andere punten vooruitgeschoven. Als er (weer) tijd en energie voor is, komen 
die weer aan de orde. Sommige dingen (voorlichting) kunnen via het NG Plein ook prima op 
de rails gezet worden. Er werd in januari deelgenomen aan een gezamenlijke stand op de 
Nationale Gezondheidsbeurs. 
 
De voorzitter van Gezond leven heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten van het 
patiëntenplatform complementaire gezondheidszorg (PPCG) en de vergaderingen van het PR 
Platform Homeopathie, vanaf september is de focus verplaatst naar samenwerking met het 
platform AVIG/PPCG. 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. 
 
Op financieel gebied en in menskracht werd wederom steun verleend aan de Infolijn AG.  
 
Almere, 23 april 2016 
 
Hetty van Doorn, voorzitter. 
Willem Koopman, penningmeester. 


