
 

 

Jaarverslag 2021 Stichting Dupuytren Nederland 
De Stichting Dupuytren Nederland heeft in 2021 een groot aantal activiteiten ondernomen. 
 
Bestuurszaken 
Begin 2021 hebben de bestuursleden Henk Verweij (voorzitter) en Bert Bergh (administratie en financiën) 
aangegeven per 1 juli 2021 niet meer beschikbaar te zijn voor een nieuwe bestuursperiode. Voor hun vele 
bijdragen aan de activiteiten van de stichting zijn we hen veel dank verschuldigd. Joost Geise continueerde 
zijn bestuurslidmaatschap en Eja Kliphuis trad als adspirant-bestuurslid per 1 juli volledig toe, evenals vier 
nieuwe bestuursleden: Leo Sparreboom (voorzitter), Ireen de Jong (financiën), Agnietje Bakker (secretaris) 
en Wicher Groen (vicevoorzitter). 
 
Het bestuur heeft de missie en doelstellingen van de Stichting Dupuytren geherformuleerd. 
Een van de eerste formele taken van het nieuwe bestuur was het actualiseren van de statuten en het 
bestuursreglement van de Stichting Dupuytren om te blijven voldoen aan de gewijzigde Nederlandse 
wetgeving, de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) die per 1 juli 2021 van kracht is geworden; 
daarbij geldt een overgangsperiode van 5 jaar. De tweede helft van 2021 werd gebruikt om het nodige 
voorwerk te doen en ook ons intern bestuursreglement te actualiseren. 
 
Op 3 maart 2022 is bij de notaris het nieuwe/geactualiseerde statuut ondertekend en per direct in werking 
getreden, daarmee voldoet het bestuur ruim binnen de wettelijke termijnen aan de vereisten van de 
WBTR. 
 
Het interne bestuursreglement is inmiddels definitief.  Beide documenten zijn gepubliceerd op onze nieuwe 
en verbeterde website. 

 
In 2021 is besloten de de financiële- en ledenadministratie verder te geprofessionaliseren, de uitvoering is 
per 1 januari 2022 eveneens uitbesteed aan een gespecialiseerd bureau.  
Door de uitvoering van werkzaamheden uit te besteden kan het bestuur zich meer bezighouden met de 
kerntaken van de Stichting Dupuytren en is de continuïteit van de werkzaamheden beter geborgd. 
 
De subsidieaanvraag voor 2022 is ingediend bij de overheid en is inmiddels toegekend. 
 
Informatievoorziening 
Een belangrijke taak van de Stichting Dupuytren Nederland is het geven van voorlichting aan patiënten met 
de ziekte van Dupuytren, Ledderhose en of Peyronie. Een website is daarvoor een belangrijk middel. De 
oude website was aan modernisering toe, daarom werd er tijd en geld geïnvesteerd om zowel de inhoud 
als het uiterlijk te updaten. We zijn trots op onze nieuwe website die in de loop van de maand februari 
2022 live is gegaan. Door het onderhoud uit te besteden aan een gespecialiseerd bureau hebben we 
gezorgd voor een veilige en up-to-date website, waarbij de continuïteit van de informatievoorziening is 
geborgd. Alle inhoudelijke teksten zijn (opnieuw) geautoriseerd door leden van de Wetenschappelijke 
adviesraad van de Stichting. 
 
In 2021 zijn twee webinars gegeven: in september één over de activiteiten van de stichting en een bijdrage 
van dr. Marietta Bertleff  over een recent onderzoek onder patiënten met Dupuytren, en in november één 
over “Ik heb Dupuytren, wat valt eraan te doen?” met een bijdrage van dr. Robert de Wijn en Liesbeth 
Pelger. 
 
De Stichting Dupuytren Nederland heeft meegewerkt aan de vernieuwing van twee richtlijnen voor de 
behandeling van Dupuytren: 

• een nieuwe richtlijn gepubliceerd in 2021 voor Nederlandse huisartsen over de behandeling van 
hand- en polsproblemen (waaronder Dupuytren) 

• een nieuwe richtlijn voor de NVPC (Nederlandse Vereniging van Plastisch Chirurgen) over 
Dupuytren, te verschijnen in 2022 

https://www.dupuytren-nederland.nl/
https://www.dupuytren-nederland.nl/activiteiten/terugblik/webinar-voor-aangesloten-deelnemers/
https://www.dupuytren-nederland.nl/activiteiten/terugblik/webinar-ik-heb-dupuytren-wat-valt-eraan-te-doen/


 

 

 
 

 
Financieel jaaroverzicht 
 
In 2021 hadden we circa 300 aangesloten deelnemers (donateurs).  
De voor 2021 toegekende subsidie was gebaseerd op een begroting met fysieke bijeenkomsten. Door de 
coronaperikelen hebben we de activiteiten anders of soms maar deels georganiseerd. Hierdoor hebben 
we een deel van de toegezegde subsidie in 2022 weer terug moeten betalen (zie balans 2021: schuld 
PGO). Desondanks hebben we langzamerhand een buffer opgebouwd voor tegenvallers, zodat we ons op 
dit moment een financieel gezonde stichting kunnen noemen. 
 
 

 
Bestuur Stichting Dupuytren Nederland, juni 2022 

 

 

Staat van Baten en Lasten Balans
Rijlabels Totaal

I Inkomsten 24.981,96€                Activa Passiva
I1 Deelnemers 7.693,96€                  Banksaldo 20.709,06€      Schuld PGO 9.009,00€          
I2 PGO subsidie 17.200,00€                

I3 Verkoop 88,00€                       Eigen vermogen 11.700,06€        
I4 Donaties  

Uitgaven
A Lotgenotencontact -3.025,00€                

A1 landelijke bijeenkomst deelnemers webinar -3.025,00€                

B Informatievoorziening -12.476,52€              
B1 webinars -5.082,00€                
B2 nieuwsbrieven en social media -2.141,70€                

B3 ontwikkeling van communicatie strategie -1.438,90€                
B4 kosten 2de oplage magazine -3.813,92€                

C Belangenbehartiging -500,00€                   
C1 contact met stakeholders / Dag van Dupuytren
C2 voorbereiding deelname richtlijnontw.

C4 deelname studiedagen, conferenties
C5 contributies IDS, Patientenfederatie -500,00€                   

D Algemene kosten -1.970,92€                
D1 financiele kosten (bank, accountant) -422,91€                   
D2 Website, software en beheer -190,96€                   

D3 Reiskosten -401,98€                   
D4 Kantoorkosten -616,35€                   

D5 onvoorzien -338,72€                   

Resultaat over 2021 7.009,52€                  


