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Geachte leden, 

 

De aangekondigde ALV op 2 april a.s. kan helaas niet doorgaan. U hoort zo snel mogelijk de 

nieuwe datum. Kijk daarvoor a.u.b. ook op de website! 

 

Verder gaat het goed met de vereniging. Ik noem even wat er zoal lukt:  

werving nieuwe leden via de website; het forum op de site is open; de Nieuwsbrief is eind 

2010 uitgekomen; de richtlijnbesprekingen lopen; de Medische Adviesraad groeit; er is weer 

subsidie ontvangen en de ledendag is druk bezocht. Ook de contacten met de leden zijn goed. 

 

Het gaat intussen niet zo goed met het bestuur van de vereniging.  

Om alle ballen in de lucht te houden, is inzet nodig. De vrijwillige bestuursleden doen het 

werk met alle liefde, maar we lopen tegen de grenzen aan: het bestuur is echt te klein. 

Bovendien treden per 1 mei 2011 twee ervaren bestuursleden af: Annemarie Voorn, onze 

trouwe contactpersoon, en ondergetekende. Ik moet er om medische redenen mee stoppen. 

U begrijpt natuurlijk dat Karin Maurer en Anke de Jong het echt niet alleen af kunnen. We 

staan nu echt met alle leden voor het blok. Er is continuïteit nodig in het bestuur: het laten 

bloeien van de vereniging vergt een enthousiast team dat zich af en toe wil druk maken.   

 

Daarom vraag ik u nu heel direct: wilt U dat de vereniging ook na 1 mei blijft bestaan?  

En omdat u “ja” zegt, vraag ik: hoe gaat u daarbij helpen?  

Ik hoor tot nu toe: “ik wil best wat doen, maar ik heb het al zo druk”, of: “ik kan dat niet”. 

Welnu, wie het druk heeft, kan efficiënt en snel werken en dankzij de subsidie is al een aantal 

taken uitbesteed. Voor wie fysiek niet zoveel kan, zijn er afgebakende, rustige klussen, ter 

ondersteuning van het bestuur. U kunt het toch proberen?! Er komt zelfs een handboek voor! 

 

Wat zijn de belangrijkste taken? Behalve nieuwe ideeën uitwerken vooral: 

bestuursvergaderingen; verslaglegging; administratie; jaarstukken; ledendagen organiseren; 

contacten extern; tekst voor website, Nieuwsbrief en de ervaringenmap schrijven/verzamelen; 

telefonisch of mail-contact met (aspirant)leden door een groepje leden.  

 

Annemarie en ik hebben ons ruim acht jaar voor u, de leden ingezet. Karin en Anke doen dat 

ook al een aantal jaren en veel zaken zijn nu goed geregeld. Wij gaan ervan uit dat er onder 

onze ruim 160 leden nóg wel een paar zijn die willen helpen de Lichen Planus Vereniging in 

stand te houden!! Met drie nieuwe bestuursleden en een paar vrijwilligers erbij voor speciale 

klussen, kan de Lichen Planus Vereniging voorlopig weer vooruit! 

Annemarie en ik verwachten dus heel veel reacties, vragen en ideeën van u, via 071 5144211 

of via info@lichenplanus.nl . Er ligt een lijstje met toelichting over taken klaar!  

En als u belooft te komen meedoen, beloof ik u nog een beetje te adviseren! Ik reken op u! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Centia Maltha, tot 1 mei a.s. voorzitter/secretaris 
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