PDSB en MLDS slaan handen ineen
Samen staan we sterker; dat is het uitgangspunt van de samenwerking van de PDSB en de Maag Lever Darm
Stichting (MLDS). Meer kunnen betekenen voor de PDS-patiënt, dat is de missie. Er liggen veel kansen in deze
samenwerking, waarbij beide partijen elkaar gaan versterken en de volle aandacht op het belang van de PDSpatiënt komt te liggen.
Waarom deze samenwerking?
Het bestuur van de PDSB heeft enige tijd geleden in kaart gebracht wat ze nog meer willen doen dan alleen ‘op
de winkel passen’. In een aantal sessies hebben ze gekeken wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst. Dit
leverde heel erg ambitieuze plannen op, de zogenaamde Droom van de PDSB.
Binnen de PDSB blijft het echter moeilijk om vrijwilligers te vinden, met name bestuursleden. Bij algemene
ledenvergaderingen komen relatief weinig mensen, waardoor de vereniging niet zo democratisch functioneert als deze bedoeld is. Dit zijn redenen geweest om in gesprek te gaan met de MLDS. Daaruit is het nu al
succesvolle PDS-project voortgekomen. De MLDS en de PDBS willen samen PDS beter op de kaart zetten en
meer doen aan bekendheid en behandeling. Daarnaast overlapt de toekomstdroom van de PDBS ook met de
wens van de MLDS; een beter leven voor de PDS-patiënt. Op grond van deze gemeenschappelijke basis werd
besloten om verdere samenwerking tussen de MLDS en de PDSB te gaan onderzoeken.
Wat verandert er?
Na diverse interessante en verdiepende gesprekken is er daarom een plan uitgewerkt om de PDSB om te zetten
van een vereniging naar een stichting (Stichting Belangen MDL-Patiënten). De PDSB blijft binnen de stichting
bestaan en wordt door de samenwerking met de MLDS nog sterker. De nieuwe naam van de PDSB wordt Prikkelbare Darm Syndroom Belangenorganisatie. De activiteiten van de PDSB gaan gewoon door, de MLDS biedt
praktische ondersteuning aan de PDSB binnen de stichting via een servicebureau, zoals onder andere het bijhouden van de financiële en ledenadministratie.
Tijdens de ALV op 12 oktober 2019 hebben de leden van de PDSB unaniem ingestemd met de plannen van het
bestuur en de omzetting van de vereniging in een stichting. De wet schrijft voor dat we de huidige leden moeten informeren over het besluit tot omzetting en dat leden met onmiddellijke ingang hun lidmaatschap kunnen
opzeggen binnen een maand nadat het besluit tot omzetting is meegedeeld. Dat doen wij hierbij.
Je wordt automatisch donateur
Vanaf het moment van de omzetting op 01-01-2020 heeft de PDSB geen leden meer, maar donateurs
(aangeslotenen). Met een jaarlijkse minimum bijdrage van € 25,- blijf je de PDSB steunen en het kwartaalblad
Prikkels ontvangen. Ook houd je toegang tot het besloten gedeelte van de website en de kortingscodes. Als je
dit wilt, hoef je verder geen actie te ondernemen en gaan wij ervan uit dat je instemt met het donateurschap en
wij je bijdrage jaarlijks mogen blijven afschrijven.
Wil je je lidmaatschap opzeggen/geen donateur worden, geen Prikkels meer ontvangen, een andere donatie
doen of je donatie beëindigen? Neem dan contact op met ledenadministratie@pdsb.nl.
Meer informatie over de samenwerking is te vinden op www.pdsb.nl/stichting. Heb je nog vragen hierover, dan
kan je contact met ons opnemen via de manager Irene Spaan-Ottens, manager@pdsb.nl.

