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ACTIVITEITENPLAN PDSB 2018
Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging
De Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB) is een patiëntenvereniging voor mensen met PDS en PDS-achtige
klachten. De vereniging had op 1 januari 2018 ongeveer 3.200 leden.
Activiteitenplan:
Overzicht van bijzondere bestuurlijke uitvoeringstaken voor het jaar 2018.

MISSIE PDSB
Mensen met PDS-klachten ondersteunen en sterker maken bij het omgaan met PDS en/of PDS-achtige klachten.
Dit door voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging.

ACTIVITEITENPLAN 2018
De algemene activiteiten hebben tot doel het zo goed mogelijk realiseren van de volgende zaken:
•
Het ledenaantal vergroten en
•
De reeds aanwezige leden langer aan de PDSB binden
•
De financiële basis verbreden, met name omdat het subsidiebedrag aanmerkelijk afgenomen is:
o contributies: meer leden betekent hogere inkomsten
o sponsoring: meer bedrijven en hogere sponsorbedragen per bedrijf
o advertentieverkoop
o donaties
•
De samenstelling van het bestuur van de PDSB compleet maken en houden met een uitvoerbaar takenpakket per bestuurslid
•
De groep vrijwilligers versterken en uitbreiden waardoor de betrokkenheid binnen de PDSB vergroot wordt en de vereniging
verder uitgedragen kan worden
•
Een inzicht krijgen in de behoefte van de achterban en daarop beleid afstemmen
•
De back-office (AO-IC structuur) efficiënt maken/houden

BIJZONDERE AANDACHTS PUNTEN PER BESTUURSF UNCTIE
Voorzitter
•
Optimaliseren lezing regiobijeenkomst
•
Meerjarenbeleid actualiseren
Penningmeester/Administrateur
•
Website (technisch) optimaliseren
•
Big data ontsluiten via PowerView e.d.
•
Interne organisatie beschrijving actualiseren
•
Project AVG/GDPR doelmatig realiseren
Lotgenotencontact
•
Streven naar een organisatie voor periodieke regiobijeenkomsten door middel van regionale coördinatoren
•
Door middel van het uitgeven van een actiecode voor een gratis Zorgboek PDS of ander cadeau nieuwe leden werven
•
Nieuwe beurzen uitproberen, vooral in regio`s waar weinig voorlichtingsavonden georganiseerd kunnen worden
Digitale voorlichting
•
FAQ maken op website
•
Adverteren via Google Adwords of daar iemand voor zoeken
•
Webmaster/webredacteur zoeken
•
Ambassadeur zoeken voor PDS
•
Opvolger zoeken i.v.m. einde laatste bestuurstermijn begin 2018
Papieren voorlichting
• Herzien van brochures: welke kunnen er weg en kunnen worden vervangen door één algemeen blad, welke moeten er blijven?
Manager
•
Droom PDSB: coördineren en tot uitvoering brengen
Algemeen
•
Naast de in dit activiteitenplan vermelde punten is ook de bij de functie behorende takenlijst (zie SharePoint) van toepassing.
•
Gaande het jaar kunnen er nieuwe punten aan het activiteitenplan worden toegevoegd.
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