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2e Bijeenkomst Anders ADHD 
6.15.2012 13.30 � 17.30 uur Noorderbergschild, Deventer 
Vergadering 
belegd door 

Marja van der Ende 

Organisator Bianca Hofman 

Notulist Peggy van der Jagt 

Aanwezigen Trees, Ineke, Carine, Belinda, Paul, Marja, Yolande, Marielle, Bianca en 

 Peggy 

Bijlagen  Info over stichtingen, adressenlijst, overzicht hoofdgroepen beeld- 

 merk (= puzzel) en tekst �Ritalin is de oplossing niet�  
Programma 
Even voorstellen (door Marja) 

Nieuwe ontwikkelingen delen (door Marja) 

ADHD nieuws algemeen 

Netwerkplatform Anders ADHD (door Marja) 

Nieuwe ontwikkelingen Anders ADHD (door Marja) 

Brainstormen over toekomst Anders ADHD 

Toekomstplannen; bijdrage vanuit eigen rugzak 

Presentaties 

Afspraken 

Tip voor volgende bijeenkomst 
Even voorstellen 
Marja is therapeut, trainer/docent, coach en schrijfster 

Marja werkt holistisch; gaat uit van talenten en potenties; brengt valkuilen voor mensen in 
beeld en probeert positief/negatief neutraal te maken. 

De opzet van Anders ADHD is: vanuit 1 protocol (medicatie)meer mogelijkheden 
aanbieden aan de eindgebruiker. 

Marja heeft �multikracht ®� laten registreren 
Nieuwe ontwikkelingen delen 
Marja wil netwerkplatform Anders ADHD promoten 

Ze gaat �ADHD = multikracht ®� introduceren 

Ze wil zich in de toekomst meer gaan richten op het geven van lezingen en voorlichting  
in het onderwijs en aan ouders 

ADHD nieuws algemeen 
Boek Laura Batstra �Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen� 
Vitals heeft een lezing gegeven over het inzetten van Lyprinol bij ADHD 

Boek �Ritalin is de oplossing niet�van Barbara Simonsohn => zie samenvatting bijlagen. 

Film �Brammetje Baas� (jochie met ADHD) draait vanaf 27 juni a.s. 
Jacob Koolstra is bij Ivo Niehe geweest en heeft zijn boek gepromoot; wordt wellicht een 
film van gemaakt. 

Boek �Helende klanken bij ADHD� van D. De Ruiter & D. Becher 
Netwerkplatform Anders ADHD 
De opzet is: kennis en ervaringen delen, informatie verzamelen over effectieve behandel- 

vormen, een andere visie en aanpak op het gebied van ADHD verspreiden, een gezamen- 

lijke communicatie en marketing opzetten en daarnaast trainingen en workshops   

opzetten/houden om elkaar te voorzien van informatie. 
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Discussie Willen wij als leden een bedrag aan lidmaatschap betalen voor een  

gezamenlijke communicatie en marketing? Daarvoor krijgen we dan eigen folders die 

bijv. bij  huisartsen liggen; een website met wie, waar en wat zijn/haar specialiteit is. 
Conclusies Dit kan alleen als er hele duidelijke afspraken worden gemaakt, die  

wellicht notarieel vastgelegd moeten worden. Bianca heeft al meer uitgezocht over het 

opzetten van een stichting en zorgt voor informatie (zie bijlagen). 

Actiepunt Verantwoordelijke Einddatum 

Informatie over opzetten stichting Bianca 19-6-12 

Nadenken over evt. bijdrage lidmaatschap Allen 21-9-12 

Programmapunt voor volgende keer organisator 21-9 21-9-12 
Nieuwe ontwikkelingen  Anders ADHD 
Twitter-account: @AndersADHD 

Linked-in discussiegroep: Anders ADHD 

Pagina op website: www.AndersADHD.nl   

Facebookgroep: Anders ADHD 

Vermeldingen in nieuwsbrief en vakblad VNGK 
Brainstormen over toekomst Anders ADHD  
1)Informatie met elkaar delen. Niet iedereen leest en kijkt alles, maar we delen informatie 
een  over een goed boek, een artikel of film met elkaar (idee van Yolande). 
2)Centraal meldpunt: info@AndersADHD.nl  voor geïnteresseerden. Dit was gekoppeld 
aan  info@SuXeed.nl, maar sinds 18 juni wordt dit doorverwezen naar Bianca. Een cc�tje voor  
de naar info@SuXeed.nl is dus niet meer nodig. Aanmelden:info@AndersADHD.nl 

3)Opzetten van een stichting staat al genoemd bij Netwerkplatform 

4)Beeldmerk Anders ADHD naar �collega�s� en beeldmerk naar eindgebruikers. 
We hebben in de groep de �puzzel� genoemd als optie. We hebben potentiële onderdelen  
daarin benoemd (zie bijlagen) en daar komen we de volgende keer op terug. Ineke is 
grafisch onderlegd en maakt een opzetje voor een puzzel-beeldmerk. 
 Actiepunten Verantwoordelijke Einddatum 

Interessante info samenvatten en naar Bianca mailen.  allen Nvt 

Bianca zorgt voor verspreiding van deze info. Bianca maandelijks 
Opzet maken van beeldmerk �puzzel� Ineke 21-9 

Nadenken over onderdelen in de puzzel aanwezigen 21-9 
Toekomstplannen; bijdrage vanuit eigen rugzak 
1)Voor de volgende bijeenkomst wordt er van iedereen gevraagd om een overzicht te  

maken van de rol die je kunt/wilt vervullen binnen Anders ADHD vanuit je eigen rugzak. 

Dit geldt ook voor nieuwe deelnemers. 

2)Kijk eens rond in je omgeving of er mensen zijn die goed passen binnen Anders ADHD. 

Verwijs ze naar de website voor informatie en de criteria voor het aanmelden.   

3)Heb je ideeën voor de groei van het netwerk of voor promotie; meld ze! 
Actiepunten Verantwoordelijke Einddatum 

Welke rol wil ik vervullen binnen Anders ADHD? allen 21-9 
Presentaties 
De presentatie van Bianca gaat niet door, omdat de hond even wat problemen heeft. 
Afspraken 
1)Lees de notulen even aandachtig door. Indien er aanpassingen of wijzigingen zijn, deze 

a.u.b. binnen een week laten weten aan notulist (= Peggy). Dan worden de notulen  

definitief gemaakt en zijn ze ook beschikbaar voor nieuwe deelnemers  

http://www.andersadhd.nl/
http://www.AndersADHD.nl
mailto:info@AndersADHD.nl
mailto:info@SuXeed.nl,
mailto:info@SuXeed.nl
mailto:Aanmelden:info@AndersADHD.nl
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2)De website van Anders ADHD wordt losgekoppeld van de website van SuXeed, want 
het levert wat verwarring op. 

3)Via WordPress kun je relatief eenvoudig zelf een website bouwen. Paul en Ineke gaan 

hier samen naar kijken. 

Actiepunten Verantwoordelijke Einddatum 

Notulen lezen en wijzigingen doorgeven aan Peggy aanwezigen 27-6-12 

Websites loskoppelen  Ineke en Marja 01-7-12 

Mogelijkheid tot  bouwen van Website via WordPress Ineke en Paul 21-9-12 
Tip voor de volgende bijeenkomst 
Halverwege de bijeenkomst even een pauze inlassen i.v.m. informele zaken die mensen   
 met elkaar willen bespreken of emoties die uitgesproken moeten worden. 

Actiepunten Verantwoordelijke Einddatum 

Pauze op het programma zetten Organisator 21-9 nvt 
Volgende bijeenkomst 
21 september 2012 van 13.00 uur tot ± 17.00 uur in omgeving  Nieuwegein. Lokatie volgt. 
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Bijlagen 
 
Bijlage 1: Potentiële onderdelen in Beeldmerkpuzzel 
 
Energiewerk Lichaam Methodieken Buiten  Voeding 
EMF Massage Thèta Healing ADHD- 

camping 
Groente, 
Fruit, bessen 

Neurosonische 
Geluiden 

Aanraking Familie 
Opstellingen 

Natuur (moes- 
Tuin,wandelen) 

Voeding + 
Supplementen 

Oplossen van 
Blokkades 

Lichaamswerk Training vakantie Laboratorium 
Onderzoeken 

Energie Holistic 
Pulsing 

Focus 
oefeningen/ 
Spellen 

 Spijsvertering 

Quantum 
Toch. 

 (Bio) feedback 
Electronisch 

 Detox 

Oplossen van 
Energie- 
ophopingen 

 Systemen  Voedings- 
stoffen 

Bachbloesems  Neuro 
Feedback 

 Voedings- 
adviezen 

Edelstenen  EMAR   
Cranio 
Sacraal 

 EFT   

Healing  NLP   
Energie in 
balans 

 Voice- 
healing 

  

  De creatie- 
Spiraal 

  

  Mentale 
overtuigingen 

  

  Centreren   
  labyrint   
 
Meditatief Creativiteit Holistische 

visie 
Dieren Coaching 

Adem 
bewustwording 

Tekenen/ 
bouwen 

Regenererend 
Vermogen 
Vh lichaam 

Dieronder- 
Steunende 
Begeleiding 

Blokkades  
Doorbreken 

Rust Creatieve 
Opdrachten 

Stromen van  
Energie 

Via/met 
Dieren 

Begeleiding 

Visualitief 
mediteren 

Muziek Lichamelijke  
Klachten 

Opvoeding 
Paarden  

Acceptatie 

Meditatie/ 
Visualisatie 

creatief Balans/ 
Evenwicht 

 Verhogen vd 
Eigenwaarde 

Ontspanning  Puzzelen  Geest 
Geleide Fanta- 
sie meditatie 

 onderzoeken  Counseling 

Klankschalen 
-muziek 

   Structuur 
aanbrengen 

Dynamische  
Meditatie (de 4 
windstreken) 

   Sova (sociale 
Vaardigheden) 
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vervolg 
Samenwerkings 
Spellen 

 beweging  Emoties 

Nachtrust  Kinderyoga  Neutraliteit 
Stress 
ontlading 

 Lichaamswerk  Hoe zet je 
positieve 
kanten in? 

  Sport 
Beweging 

 Gedrag 

  Yoga  Onbewuste 
  Chi neng  Praktische 

Oplossingen 
  Eenwording 

met alles om je 
heen 

 Hoe realistisch 
Zijn deeisen 
en verwach- 
tingen 
waaraan je 
moet voldoen  

Omgevings- 
factoren 

   Voorlichting= 
Psycho 
educatie 

Geopatische 
belastingen 

   aanpassingen 

    Samen zoeken 
naar �.. 

    Bewust- 
wording 

    Geraakt 
worden 
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Bijlage 2:Informatie over stichtingen 
 
Hieronder staat informatie over het oprichten en voeren van een stichting. 
Onder meer wordt hier uitgelegd wat een stichting is, hoe deze is op te richten, 
wat dit kost (hangt er wel vanaf waar je de akte laat passeren) en aan welke 
verplichtingen de stichting dient te voldoen. 
Het bestuur dient te bestaan uit minimaal drie personen: voorzitter, 
penningmeester en secretaris. 
 
De stichting 
Wilt u een bepaald doel sociaal of ideëel realiseren, zoals natuurbehoud, hulp aan 
andere mensen of de verspreiding van cultuur? En heeft u hiervoor een vermogen 
beschikbaar? Dan kunt u kiezen voor de stichting als rechtsvorm. 
 
Hoe richt u een stichting op? 
U richt een stichting op met een akte van de notaris. Hierin verklaart u dat u de 
stichting in het leven roept en bepaalt u de statuten. U kunt een stichting alleen 
oprichten (ook via uw testament) of samen met anderen. Ook een rechtspersoon 
(zoals een bv) kan een stichting oprichten. In de statuten staan onder meer: 
de naam van de stichting, met het woord 'stichting' als deel van de naam; 
het doel van de stichting; 
hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden; 
de vestigingsplaats van de stichting; 
waar het geld naartoe gaat als de stichting wordt opgeheven. 
Meestal staan er ook regels over de organisatie in de statuten. Als u de statuten wilt 
wijzigen, dan heeft u ook een akte van de notaris nodig. U moet uw stichting 
inschrijven in het Handelsregister van de KvK. 
 
Organisatie stichting 
Een stichting heeft een bestuur, maar geen leden. Een stichting kan een onderneming 
hebben. U moet de winst van de onderneming besteden aan het doel. De bestuurders 
van een stichting zijn niet in loondienst, maar kunnen wel een vergoeding ontvangen 
voor hun werkzaamheden. Ook kan een stichting personeel in dienst nemen. 
 
Aansprakelijkheid van bestuurders 
Een stichting is een rechtspersoon. Dit betekent dat de bestuurders in principe niet 
aansprakelijk zijn voor de schulden. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. 
Bestuurders zijn bijvoorbeeld wel aansprakelijk bij wanbestuur, of als de stichting niet 
is ingeschreven in het Handelsregister (zie hiervoor ook aansprakelijkheid bij de bv). 
 
Stichting en belastingen 
Een stichting met een onderneming betaalt vennootschapsbelasting. Een 
onderneming is een organisatie van kapitaal en arbeid, die winst probeert te maken 
door deel te nemen aan het economisch verkeer. Of de stichting btw moet inhouden 
en afdragen aan de Belastingdienst, hangt af van uw specifieke situatie. Vraag dit na 
bij een belastingdeskundige of de Belastingdienst.   
 
Stichting en sociale zekerheid 
Als bestuurder bent u in principe niet in loondienst van de stichting en valt u dus niet 
onder de werknemersverzekeringen. 
Informatie afkomstig van: http://www.kvk.nl/ondernemen/rechtsvormen/overzicht-van-
alle-rechtsvormen/de-stichting/?gclid=COGJuuyj17ACFcUmtAoddGun0Q 
 
Administratieplicht stichting of vereniging  
Een stichting of vereniging moet verplicht een actuele administratie voeren die 
voldoende inzicht kan bieden in de financiële situatie. Het bestuur is wettelijk verplicht 
om hiervoor te zorgen. Tevens moet het bestuur erop toezien dat er binnen 6 
maanden na afloop van het boekjaar (wellicht in statuten anders bepaald, dan deze 
termijn volgen) een jaarrekening opstellen. 

http://www.kvk.nl/ondernemen/rechtsvormen/overzicht-van-
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Zijn er nog meer verplichtingen?  
Voor stichtingen en verenigingen geldt nog een drietal extra verplichtingen, deze zijn: 
 ◦bewaarplicht 5 jaar en soms 12 jaar;  
◦administratieverplichting;  
◦verplichting om mee te werken aan een belastingcontrole. 
 
Deze informatie is afkomstig van: 
http://www.belastingtips.nl/fiscaaladvies_dossier/stichtingen_en_verenigingen/adminis
tratieplicht_stichting_vereniging/ 
 
 
 
Kosten (notarieel) oprichten stichting 
 
Kosten notaris: 
� 375,00 
Bijkomende kosten: 
B.T.W. 19%  �   71,25 
 _______ 
Totaal � 446,25 
De wet vereist dat de oprichting geschiedt bij notariële akte. Deze akte bestaat uit de 
akte van oprichting waarin de statuten van de stichting zijn opgenomen. 
 
Informatie afkomstig van: 
http://www.stichtingdirect.nl/?gclid=CNvc_ceh17ACFdKBfAod-CwM1g 
Bijlagen 
 

http://www.belastingtips.nl/fiscaaladvies_dossier/stichtingen_en_verenigingen/administratieplicht_stichting_vereniging/
http://www.belastingtips.nl/fiscaaladvies_dossier/stichtingen_en_verenigingen/adminis
http://www.stichtingdirect.nl/?gclid=CNvc_ceh17ACFdKBfAod-CwM1g

