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Aan de leden van de ADCA vereniging 

 
Hierbij nodigt het ADCA bestuur u uit voor de jaarlijkse Algemene Leden 

Vergadering en de landelijke contactdag. Dit jaar heeft het bestuur voor de 
locatie De Schakel in Nijkerk gekozen. 

 
Datum:  20 mei 2017. 

Aanvang: 10.30uur 
Locatie: de Schakel, oranjelaan 10,Nijkerk 

 

Programma 
10:30 uur.  Ontvangst met koffie. 

11:00 uur  Algemene Leden vergadering  
12:45 uur  Lunchpauze 

13:45 uur  Aanvang LedenContactDag 
 

Algemene Ledenvergadering: 
Agenda: 

1. Opening door de voorzitter Dhr. Gerard Kulker 
2. Vaststellen definitieve agenda 

3. Mededelingen 
4. Notulen ALV d.d. 23-04-2016 

5. Jaarverslag 2016 
a. Bespreking algemene deel 

b. Bespreking financiële deel 

c. Bevindingen kascontrolecommissie 2016: Otto Scheltema, Dhr. 
Dindajal en Marja Hollander 

d. Vaststelling jaarrekening 2016 
6. Benoeming kascontrolecommissie voor de cijfers van 2017. 

7. Bestuurssamenstelling. 
per 24 mei 2017 aftredend en herkiesbaar Mevr. Yvonne Lutzke 

per 24 mei 2017 aftredend en herkiesbaar Dhr. Egbert Veenstra 
per 20 mei 2017 aftredend en niet herkiesbaar Mevr. Els Zwetsloot  

Een voordracht voor een kandidaat bestuurslid dient conform de 

statuten (art12) door tien of meer leden vóór de aanvang van de 
vergadering schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. 

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de 
vergadering meegedeeld, of volgens het HHR: 4.1.3 Bij tussentijdse 

vacatures kan het bestuur hierin voorlopig voorzien en dient het 
betreffende bestuurslid op de eerstvolgende algemene ledenvergadering 

reglementair te worden benoemd. 

Nieuwe bestuursleden 

Wisseling penningmeesterschap. 
Installatie Mevr. Gabrielle Donné op den Kelder, als penningmeester 

http://www.ataxie.nl/wp-content/uploads/2017/04/ConceptNotulenALV-23042016.pdf
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8. Meerjarenplan ADCA vereniging 2016 -2020 

9. Rondvraag 
10. Sluiting van de vergadering. 

 
Op de vergadering en eerder op de website zullen de vergaderstukken 

beschikbaar zijn. Op verzoek kunnen ze ook per post of per e-mail 
toegezonden worden. 

 
• Aankondiging van het middagprogramma van Bart v/d Warrenburg 

• Aanbieding van de patiëntenversie van de zorgstandaard door Kim 

Karssenberg 
 

Aanvang ledencontactdag 
 

13:45 uur In tegenstelling tot vorig jaar willen we de middagsessie beperken 
tot één presentatie van Bart van de Warrenburg van onze MAR met 

de actuele stand van zaken m.b.t. ADCA. Thema van de middag: 
Compensatie, elektrische stimulatie, een nieuw onderzoek 

Lees verderop de inleiding van deze presentatie 
 

14:45 uur Korte pauze. 
 

15:00 uur Panel voor beantwoording van vragen, bestaande uit MAR leden en 
sprekers van deze middag. U wordt verzocht om zo mogelijk, 

vragen van te voren schriftelijk bij het 

bestuur in te dienen. 
 

15:45 uur Afronding van de landelijke contactdag  
 

16:15 uur  Voor u huiswaarts gaat is er nog een 
kleine versnapering. 

 
Uiterlijk 17.00 uur moeten we de Schakel weer 

verlaten. 
 

Uiteraard is er weer een “de ADCA kraam” met oa; 
Een ideeën bus. 

Een vrijwilligers-vacature bank. 
Kleine hulpmiddelen die u tegen een gereduceerd bedrag kunt u kopen  

Aanzichtkaarten verkoop, de opbrengst komt ten goede aan onderzoek. 

Diverse ADCA gerelateerde folders en nog veel meer. 

http://www.ataxie.nl/wp-content/uploads/2017/04/Meerjarenbeleid-2016-2020.pdf
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Mochten er leden zijn die ook iets aan te bieden hebben, ik hoor dit graag. 

 
 

Rob van Hooff sponsort de vereniging met de verkoop van 
enkele van zijn eigen beelden Wie biedt boven op de 

vraagprijs. 
 

 
U kunt zich voor deze ALV en LandelijkeContactDag aanmelden op 

contactdag@ataxie.nl of op 0174383823 Els Zwetsloot of via “postbus 120, 

3150AC Hoek van Holland” met vermelding van uw naam en adres en uw 
eventuele begeleider. Voor leden en begeleiders is de toegang gratis. Toegang 

niet leden 5 euro. op rek.nr NL30TRIO0198388845 t.n.v. ADCA vereniging 
Nederland ovv ALV2017 

 
Parkeergelegenheid 

Naast gratis parkeren op het terrein van de Schakel en bij het station kunnen 
gasten van De Schakel vanaf augustus 2015 ook gebruik maken van de 

parkeergarage schuin tegenover de Schakel. De parkeertarieven zijn € 0,70 
per uur. Deze parkeergarage is 24 uur per dag open! 

 
Vriendelijke groet, en tot ziens op 20 mei. 

Namens het bestuur, Henk van Lambalgen. 
  

mailto:contactdag@ataxie.nl
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Korte inleiding van de middagsessie 

Compensatie, elektrische stimulatie, een nieuw onderzoek 

dr. Bart van de Warrenburg, neuroloog 

In het kader van het Snel Beter Behandelprogramma is een subsidie 

beschikbaar gekomen voor onderzoek bij mensen met SCA 3. 

Om wat voor onderzoek gaat het? 

Al langere tijd wordt voor ataxie een behandeloptie gesuggereerd die 

gebaseerd is op het toedienen van elektrische pulsjes van buiten de schedel 

(zogenoemde transcraniële stimulatie). Door middel van MRI-scans wordt aan 

het Radboudumc momenteel al uitgezocht wat bij SCA 3 eventuele 

‘compenserende’ hersengebieden zijn, die voor een dergelijke stimulatie benut 

kunnen worden. De uitkomsten van dit onderzoek zijn mogelijk ook voor 

andere SCA’s relevant. 

Het Radboudumc wil deze mogelijkheid nader verkennen en dit onderzoek 

financieel mogelijk maken door een subsidieaanvraag. 

Dr. Bart van de Warrenburg zal het nodige uitleggen over het onderzoek: 

o compensatie mogelijkheden in de hersenen; 
o zijn eigen onderzoek hiernaar bij SCA3;  

o transcraniële stimulatie bij ataxie in het algemeen;  

o het onderzoeksvoorstel dat het Radboudumc voor ogen staat.  

Daarnaast wil hij bij de aanwezigen polsen hoe zij staan tegenover een 

dergelijk onderzoek met de nadrukkelijke uitnodiging om mee te denken over 

de opzet en uitkomsten. 

Als vereniging juichen wij het toe dat wij al in zo’n vroeg stadium door het 

Radboudumc betrokken worden bij dit onderzoek. 

 


