Vereniging professionaliseert
tweeduizend inmiddels overtreft acht uw bestuur de tijd rijp geworden om de ledenadministratie en een belangrijk deel van de financiële administratie niet meer in eigen beheer te
houden, maar dit uit te besteden aan een extern
bureau. Het leeuwendeel van dit werk werd tot
nog toe verricht door webmaster Jan-Willem
Nienhuys, de secretaris en de penningmeester,
van wie de twee laatsten zich lieten bijstaan
door familieleden, die voor een prix d’ amis
werden ingehuurd. Bureau Z-point uit Weesp
werd na een verkenning van de markt uitgekozen en zal tegen een redelijk tarief orde en
continuïteit gaan waarborgen. Z-point werkte
eerder o.a. voor BMW Nederland en had een
scherpe prijsstelling.

Steunstichting VtdK • Dankzij de groei van

het ledental, de regelmatige toevloed van donaties en het succes van de cassatie bij de Hoge
Raad tegen de uitspraak van het Amsterdamse
Hof is de financiële situatie van de Vereniging
voorlopig weer gezond. Toch zijn wij niet
vergeten dat een rechterlijke dwaling en een
vasthoudende klaagster als mevrouw Sickesz
onze Vereniging nog maar twee jaar geleden
op de rand van het faillissement brachten.
Alleen omdat in het arrest van het Hof een
dwangsom op niet nakomen van de opgelegde
zeer kostbare rectificatie-advertenties in NRC
en De Telegraaf ontbrak en de tegenpartij besloot e.e.a. niet te gaan afdwingen, bleven wij
ternauwernood in de zwarte cijfers. In 2009 is
een steunstichting opgericht, die het beheer zal
gaan voeren over de binnengekomen en binnenkomende donaties. Als de Vereniging door
een gerechtelijke procedure failliet zou dreigen
te gaan kan dat nu geschieden, waarna er een
startkapitaal beschikbaar blijft voor een doorstart onder een andere naam. Het bestuur van
de stichting wordt benoemd door het VtdK-bestuur en bestaat thans uit Renckens, voorzitter,
Th Douma, penningmeester en de heer J.W.P.
Schnerr, lid. Schnerr is gepensioneerd en was

tijdens zijn actieve loopbaan directeur van het
EG te Haarlem, van het OLVG te Amsterdam
en van het Hofpoortziekenhuis te Woerden.
Het verkrijgen van een bankrekening bij de
ABN kostte nogal wat moeite als je dat vergelijkt met hoe zulks tien jaar geleden nog ging.
In nette bewoordingen werd ons herhaaldelijk
gevraagd of wij echt geen terroristische organisatie waren. De angst voor Al Qaida zit er
diep in tegenwoordig. Gelukkig heeft ABN
geen referenties opgevraagd bij instanties als
IOCOB of bij de aanbieder van het kwakzalversapparaat BEMER, de heer Spangenberg,
want dan zou het antwoord wellicht anders
geluid hebben. Wij ontkenden uiteraard, maar
IOCOB richtte zich begin september 2009 nog
tot de politici die op ons symposium kwamen
spreken en beschreef daarbij onze Vereniging
als ‘hitsers die de samenleving opriepen om
alternatieve artsen een Berufsverbot op te leggen
en hen met een ontgrendeld pistool tegemoet
te treden à la top-Nazi Hermann Goering’.
Spangenberg liet inmiddels een conceptdagvaarding bij de secretaris bezorgen wegens de
kritiek op zijn machine die op de website van
onze Vereniging te zien is. Ook hij vergeleek in
een brief aan de RCC onze Vereniging met de
nazi-terreur. Ik raad de lezers aan dit blokje
op onze website even op te zoeken en ook de
website van de BEMER (in Europa verspreid
vanuit Liechtenstein) eens even te bekijken.
Dolkomische filmpjes en brutale claims wisselen elkaar af. De firma werd al meermalen
door de Reclame Code Cie op de vingers getikt,
maar blijft aanhouden. Over mevrouw Prins
en onze Vereniging laat de heer Spangenberg
zich zeer agressief uit. Of hij daadwerkelijk een
proces tegen ons begint is nog onzeker.
Het bankrekeningnummer is: 484814796 t.n.v.
steunstichting VtdK te Leiden. Misschien mogen wij de lezer er hier nog eens op wijzen dat
de VtdK een erkenning als ANBI (Algemeen
Nut Beogende Instelling) bezit, waardoor giften boven een zekere drempel aftrekbaar zijn
voor de fiscus. l

Noteren!
De jaarvergadering van onze Vereniging zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 2 oktober te
Amsterdam. Het onderwerp van het symposium zal later bekend worden gemaakt.
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