Verenigingsnieuws
Op 28 september en 12 oktober
zijn er twee algemene leden
vergaderingen gehouden, waarin
werd gestemd over de toekomst
van de PDSB.
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Verslag van de
afgelopen ALV’s
De structuur van de nieuwe stichting

Van vereniging naar stichting
Het blijkt al een aantal jaar moeilijk te zijn
om vrijwilligers, en dan met name bestuursleden, te vinden voor de vereniging. Er
wordt tegenwoordig zo veel kennis en tijd
gevraagd van bestuursleden dat dit bijna
onmogelijk op vrijwillige basis te doen is.
Ook wil de PDSB meer doen om PDS-
patiënten te kunnen helpen en de kennis
op het gebied van PDS te vergroten.
Intensievere samenwerking
Een paar jaar geleden zijn we daarom gaan
samenwerken met de Maag Lever Darm
Stichting (MLDS) in een groot project om
PDS beter op de kaart te zetten. Deze
samenwerking beviel erg goed en we
vroegen ons af of de MLDS niet meer voor
ons zou kunnen betekenen, door complexe
en tijdrovende taken van ons over te nemen.
Na goedkeuring van de leden besloten we
om te kijken hoe we onze samenwerking
konden intensiveren.
Stichting
Het idee ontstond om de PDSB om te vormen
tot een stichting, Stichting Belangen
MDL-patiënten, waarbij zich op termijn ook
andere patiëntenverenigingen kunnen
aansluiten. Elke patiëntengroep krijgt een
eigen cel binnen die stichting, Organisato
rische Eenheid (OE) genaamd. De stichting

zelf treedt niet naar buiten, elke patiëntengroep blijft zijn huidige taken uitvoeren.
Voor de PDSB geldt dus dat de naam
veranderd wordt in PDS Belangenorganisatie,
maar dat we gewoon vindbaar blijven via
www.pdsb.nl en de bekende telefoonnummers en dat we Prikkels blijven uitgeven,
actief blijven op social media en de
PDS-infolijn blijven bemannen. De huidige
vrijwilligers blijven dit doen. De huidige
bestuursleden worden coördinatoren die
de teams van vrijwilligers aansturen, maar
dat doen ze nu ook al.
Servicebureau
Taken die niet gedaan (kunnen) worden
door vrijwilligers, zoals de financiële
administratie, worden overgenomen door
een servicebureau dat bemand wordt door
medewerkers van de MLDS, maar het is niet
zo dat betaalde krachten dezelfde taken
zullen uitvoeren als onbetaalde vrijwilligers.
Ook voor jou als lid verandert er weinig.
Zoals je in de brief bij deze Prikkels kunt
lezen, wordt je lidmaatschap van de PDSB
automatisch omgezet in een donateurschap.
Als je per jaar minimaal € 25 betaalt,
behoud je alle voordelen van het lidmaatschap die je nu hebt, zoals vier keer per jaar
Prikkels, toegang tot het ledengedeelte van
de website en de ledenkortingen. Je mag

ook besluiten om minder betalen. Dan
ontvang je die voordelen niet meer, maar
steun je wel de PDSB. En je mag natuurlijk
ook meer betalen. De PDSB zal de donaties
blijven gebruiken voor voorlichting,
lotgenotencontact en belangenbehartiging.
Unaniem
Omdat uiteindelijk de leden van een
vereniging besluiten over een statuten
wijziging (zoals de omzetting van een
vereniging naar een stichting), werd er op
28 september een ALV gehouden. Volgens
de statuten zou er alleen gestemd kunnen
worden over dit besluit als ten minste
twee derde van de leden aanwezig was.
Dat zouden er meer dan 2400 moeten zijn!
Zo veel mensen waren er niet, dus werd er
op 12 oktober een tweede ALV gehouden.
Hierin mocht worden gestemd, ongeacht
het aantal aanwezige leden. Wel moest
90% van de aanwezige leden vóór het
besluit stemmen voordat het zou worden
aangenomen. De aanwezigen stemden
unaniem voor. Dit betekent dus dat de
PDSB per 1 januari 2020 wordt omgezet
naar de nieuwe stichting. Kijk voor de
nieuwste informatie op
www.pdsb.nl/stichting. Deze pagina
wordt regelmatig bijgewerkt met de
nieuwste ontwikkelingen.
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