
Stichting Subglottische Stenose  
 

Huishoudelijk Reglement 
 

Het huishoudelijk reglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van de stichting de dato 
17 december 2022 door het bestuur. 

Inhoudsopgave 
Artikel 1: Algemene bepalingen 2	
Artikel 2: Doelen van de stichting 2	

2.1  Doelen van de stichting 2	
2.2  Activiteiten van de stichting 2	

2.2.1  Lotgenotencontact 2	
2.2.2  Voorlichting 3	
2.2.3  Belangenbehartiging 3	
2.2.4  Bevorderen wetenschappelijk onderzoek 3	

Artikel 3: Contribuanten (vrienden) 4	
Artikel 4: Rechten en plichten van contribuanten (vrienden) 4	
Artikel 5: Het bestuur van de stichting 5	

5.1  Samenstelling en wijze van benoeming 5	
5.2  Taken van het bestuur 5	
5.3  Bevoegdheden van het bestuur 6	
5.4  Vergaderingen 6	
5.5  Besluitvorming 6	
5.6  Defungeren 7	
5.7  Vertegenwoordiging 7	

Artikel 6: De Medisch Adviesraad (MAR) 7	
6.1  Leden Medisch Adviesraad 7	
6.2  Positie van de Medisch Adviesraad binnen de stichting 7	
6.3  Relatie Medisch Adviesraad en bestuur 7	
6.4  Taken Medisch Adviesraad 7	
6.5  Lidmaatschap Medisch Adviesraad 8	

Artikel 7: Wijziging van het huishoudelijk reglement 8	
Artikel 8: Slotbepalingen 8	
Bijlage 1 – Statuten 9	

 



Artikel 1: Algemene bepalingen 

De ‘Stichting Subglottische Stenose’, hierna te noemen "de stichting" is opgericht op 20 mei 
2022 en is gevestigd te Leiden. 

Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten 
van de stichting, zoals deze vastgesteld zijn bij notariële akte. 

 

Artikel 2: Doelen van de stichting 

De stichting richt zich op adolescenten en volwassenen met subglottische stenose. 
 
2.1  Doelen van de stichting 
 

• Ons hoofddoel is een snellere diagnose bij patiënten met dit klachtenbeeld; 
• We willen een constructieve samenwerking bevorderen tussen de gespecialiseerde 

ziekenhuizen; 
• Waarbij de gespecialiseerde ziekenhuizen ervaring en kennis actief uitwisselen; 
• De behandeling van (idiopathische) subglottische stenose wordt verder verbeterd; 
• Patiënten (en hun omgeving) zijn goed geïnformeerd over hun aandoening en krijgen 

handvatten aangereikt voor de nieuwe situatie; 
• Het is patiënten en hun partners bekend waar ze zorg en hulp kunnen krijgen; 
• Goed geïnformeerde patiënten en hun partners zijn weerbaarder richting artsen, 

zorgverleners, hulpverleners en dergelijke. Zo krijgen ze die behandeling, zorg en hulp 
waar ze recht op hebben. 

 
De stichting wordt hierin bijgestaan door een Medisch Adviesraad. 
 
 
2.2  Activiteiten van de stichting 
De stichting is verder actief op een viertal terreinen: 

• Lotgenotencontact; 
• Voorlichting; 
• Belangenbehartiging; 
• Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek. 

2.2.1  Lotgenotencontact 

Door contact met lotgenoten te faciliteren, helpen we patiënten met, onder andere, de 
problemen die de aandoening met zich meebrengt, om zich voor te bereiden op een medisch 
consult of behandeling en geven we ze de gelegenheid om hun verhaal eens kwijt te kunnen 
bij iemand die uit eigen ervaring weet wat het is, omdat hij of zij hetzelfde mee heeft gemaakt 
of misschien net in dezelfde situatie zit.  



Maar ook voor de stichting zelf zijn de contacten met patiënten erg belangrijk. Daardoor 
komen wij te weten wat er speelt bij onze leden en welke onderwerpen voor hen belangrijk 
zijn. Wij kunnen die kennis dan weer gebruiken voor onze eigen activiteiten, doordat we 
bijvoorbeeld informatie inwinnen bij specialisten, extra voorlichting over een probleem geven 
of de ervaringen van onze leden verder verspreiden. 

Vanzelfsprekend wordt daarbij de privacy van de contribuanten beschermd. Persoonlijke 
gegevens zullen nooit door de stichting verspreid worden, zonder dat daarvoor expliciet 
toestemming is verleend door de persoon die het betreft. 

 

2.2.2  Voorlichting 

Voorlichting is de tweede belangrijke pijler van de stichting. De voorlichting richt zich 
allereerst op de patiënten en hun naaste omgeving. Een tweede belangrijke groep zijn medici; 
de huisartsen, specialisten, verpleegkundigen etc.  

Wij zijn dé bron voor betrouwbare en actuele informatie over subglottische stenose. Niet 
alleen voor patiënten, maar ook voor zorgprofessionals en overige geïnteresseerden. Verder 
richten we ons op het beschikbaar houden van onze website www.subglottischestenose.nl 
met o.a. actuele informatie over de aandoening, behandelmogelijkheden en wetenschappelijk 
onderzoek. 

 

2.2.3  Belangenbehartiging 

De Stichting wil de belangen van stenosepatiënten behartigen bij instanties die een rol spelen 
in het leven met subglottische stenose.  

 

2.2.4  Bevorderen wetenschappelijk onderzoek 

Als stichting onderhouden we contact met de medisch experts op het gebied van 
subglottische stenose. We doen dit zowel rechtstreeks als via de leden van onze medisch 
adviesraad.  
  

  



Artikel 3: Contribuanten (vrienden) 

1. Contribuanten (ook wel vrienden genoemd) steunen de stichting jaarlijks met een door 
het bestuur vastgesteld minimumbedrag.  

2. Eenieder kan contribuant worden, ook niet-patiënten.   
3. De aanmelding geschiedt door invulling van een op de website van de stichting 

beschikbaar aanmeldingsformulier. Het verzenden van het aanmeldingsformulier 
wordt beschouwd als de toezegging om jaarlijks een financiële bijdrage te doen aan de 
stichting. 

4. De vriendschap geldt voor een periode van 1 kalenderjaar en wordt steeds stilzwijgend 
verlengd. 

5. Opzegging van de vriendschap dient minimaal 1 maand voor het einde van het lopende 
kalenderjaar, via e-mail gedaan te worden bij een van de bestuursleden. 

6. De contribuanten zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door 
het bestuur jaarlijks zal worden vastgesteld. 

7. De jaarlijkse bijdrage dient bij aanmelding te worden voldaan.  
8. Daarna dient de bijdrage jaarlijks, begin januari te worden voldaan. 
9. Bij opzegging zal nooit geld gerestitueerd worden, ook niet als de opzegging aan het 

begin van het jaar plaatsvindt. 
 
 

Artikel 4: Rechten en plichten van contribuanten (vrienden) 

Buiten de verplichtingen, geregeld in de Statuten hebben vrienden van de stichting de hierna 
te noemen rechten en plichten: 

1. Zij hebben het recht een digitaal exemplaar van het huishoudelijk reglement aan te 
vragen. Evenals een digitaal exemplaar van de statuten. 

2. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van verandering van hun aan de 
stichting doorgegeven persoonlijke gegevens. 

3. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van hun jaarlijkse bijdrage. 
4. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de stichting, evenals van de 

door het bestuur gegeven richtlijnen. 



Artikel 5: Het bestuur van de stichting 

5.1  Samenstelling en wijze van benoeming 
Het bestuur van de stichting bestaat, conform de statuten, uit een door het bestuur vast te 
stellen aantal bestuurders, met een minimum van 3 bestuurders. Het heeft de voorkeur om 
een oneven aantal bestuurders te hebben i.v.m. stemmingen. 
 
Momenteel is het bestuur als volgt samengesteld: 

1. Een voorzitter; 
2. Een secretaris, 
3. Een penningmeester; 
4. Een bestuurslid communicatie; 
5. Een algemeen bestuurslid. 

 
De wijze van benoeming is te lezen in artikel 4 van de statuten in Bijlage 1. 
 
 
5.2  Taken van het bestuur 
 
De voorzitter is het gezicht van de stichting, naar binnen en buiten. Zijn of haar taken zijn:  

• Leiden van de bestuursvergadering en de vergaderingen van de MAR; 
• Leiden van het bestuur: initiatieven nemen zoals opstellen beleidsplan, jaarplannen 

etc, coördineren en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden; 
• Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten. 

 
De secretaris is de schrijver van het bestuur. Hij of zij documenteert het handelen van het 
bestuur. Hieronder vallen onder andere de volgende taken: 

• Maken en tijdig versturen van uitnodigingen, agenda’s, verslagen en notulen van de 
diverse vergaderingen, zoals de MAR-vergadering en de bestuursvergaderingen. 

 
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële zaken van de stichting. Hij of zij 
beheert het geld en voert onder andere de volgende taken uit: 

• Bijhouden van inkomsten en uitgaven en het beheren van de bankrekeningen; 
• Opstellen van facturen en het verrichten en ontvangen van betalingen; 
• Het bestuur op de hoogte houden van de financiële gezondheid van de stichting; 
• Het financieel jaarverslag opstellen; 
• Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting; 
• Het verwerken van betalingen van contribuanten; 
• Bijhouden van de ledenlijst; 
• Het versturen van verzoek(en) tot betaling. 

 
  



Het bestuurslid communicatie is verantwoordelijk voor marketing, communicatie, 
fondsenwerving en PR naar de buitenwereld. Hieronder vallen o.a. de volgende taken: 

• Het opstellen en uitvoeren van de strategie van de marketing, de communicatie en het 
persbeleid. 

• Het bedenken van campagnes voor bekendheid van de stichting en fondsenwerving.   
• Het bepalen van doelgroep(en) (o.a. artsen, patiënten, donateurs, pers etc) en 

doelstellingen en bedenken van creatieve marketingtools om deze doelstellingen te 
bereiken. 

• Het bedenken van content voor de website, nieuwsbrief, socials. 
• Zoeken naar manieren van free publicity voor de stichting. 
• Opstellen van socialmediabeleid en het realiseren van alle socialmedia-uitingen. 
• Schrijven van mailings, (nieuws)brieven, (pers)berichten en andere stukken namens de 

stichting; 
 
Het algemeen bestuurslid verricht diverse taken in overleg met het bestuur. 
 
Deze taakverdeling is een richtlijn, het staat het bestuur vrij om in gezamenlijk overleg de 
taken anders te verdelen. Het bestuur voorziet in elk geval in belegging van de rol van 
webmaster bij één van de bestuursleden. Deze draagt zorg voor de website en Facebook-
groep van de stichting. 
 
 
5.3  Bevoegdheden van het bestuur 
Zie artikel 5 van de statuten in Bijlage 1. 
 
Daarop aanvullend: uitgaven worden uitsluitend na akkoord van het gehele bestuur gedaan.  
 
 
5.4  Vergaderingen 
Zie artikel 6 van de statuten in Bijlage 1. 
Daarop aanvullend: 

 
Het bestuur vergadert jaarlijks in het 1e kwartaal, waarin elk geval aan de orde komt;  

• het financieel jaarverslag van het laatste boekjaar (met de staat van inkomsten & 
uitgaven en de balans); 

• de begroting voor het nieuwe boekjaar. 
 

Daarnaast vindt jaarlijks in het najaar een gecombineerde vergadering plaats tussen de 
Medisch Adviesraad en het bestuur van de stichting met als onderwerp het jaarplan van de 
stichting voor het volgende jaar. 
 
 
5.5  Besluitvorming 
Zie artikel 7 van de statuten in Bijlage 1. 
 
 



5.6  Defungeren 
Zie artikel 8 van de statuten in Bijlage 1. 
 
 
5.7  Vertegenwoordiging 
Zie artikel 9 van de statuten in Bijlage 1. 
 

Artikel 6: De Medisch Adviesraad (MAR) 

Hoewel het bestuur en de vrijwilligers van de stichting heel wat ervaringsdeskundigheid 
inbrengen, bestaat er voor het realiseren van de doelstellingen van de stichting behoefte aan 
specifieke medische deskundigheid. De Medisch Adviesraad vervult deze behoefte. 
 
6.1  Leden Medisch Adviesraad 

• Dhr. dr. A.P.M. Langeveld – KNO-arts / Hoofd-Halschirurg, LUMC Leiden 
• Mevr. drs. J.H.C. Schuering – KNO-arts i.o., LUMC Leiden 
• Dhr. dr. J. Honings – KNO-arts / Hoofd-Halschirurg, Radboud UMC Nijmegen 
• Dhr. dr. J.E. Wachters - KNO-arts, UMC Groningen 

 
6.2  Positie van de Medisch Adviesraad binnen de stichting 

• De MAR is een adviesorgaan binnen de Stichting Subglottische Stenose. 
• Het bestuur van de stichting heeft de MAR ingesteld om haar in de ruimste zin van 

advies te kunnen dienen met betrekking tot de ziekte. 
• De MAR heeft als adviesorgaan geen eigen rechtspersoonlijkheid en geen zelfstandige 

bevoegdheden. 
 
6.3  Relatie Medisch Adviesraad en bestuur 
De contacten met de leden van de MAR worden van de zijde van het bestuur van de stichting 
onderhouden door de voorzitter en/of secretaris. Tenminste eenmaal per jaar vindt in het 
najaar een gecombineerde vergadering plaats tussen de MAR en het bestuur van de stichting 
met als onderwerp het jaarplan van de stichting voor het volgende jaar. 
 
6.4  Taken Medisch Adviesraad 

• De leden van de MAR houden zich op de hoogte van lopend en nieuw 
wetenschappelijk onderzoek; zij houden het bestuur op de hoogte van de relevante 
medisch ontwikkelingen. 

• De MAR dient als klankbord voor het bestuur van de stichting. Binnen het bestuur van 
de stichting ontstaan regelmatig ideeën en initiatieven. Hierbij is inbreng, advies en 
toetsing van de MAR gewenst. 

• De leden van de MAR verzorgen op verzoek van het bestuur medewerking aan 
artikelen voor de website en sociale media. 

• De leden van de MAR krijgen, als daar vanuit de stichting vraag naar is, een of 
meerdere webpagina’s, brochures of flyers van de stichting ter (her)beoordeling. 



• De leden van de MAR zijn bereid om op verzoek vragen van de stichting binnen 
redelijke termijn te beantwoorden. Bij langdurige afwezigheid zorgt een MAR-lid voor 
waarneming. 

• De leden van de MAR stellen zich beschikbaar om op verzoek een bijdrage te leveren 
aan een bijeenkomst georganiseerd door de stichting. 

• Het staat de MAR vrij om het bestuur van de stichting ook ongevraagd van advies te 
dienen. 

 
 
6.5  Lidmaatschap Medisch Adviesraad 
De MAR bestaat uit personen die vanuit hun vakdiscipline de stichting kunnen adviseren. Bij 
de samenstelling van de MAR is gestreefd naar een multidisciplinaire vertegenwoordiging. De 
leden van de MAR zijn op de hoogte van de visie en doelstellingen van de stichting. 
 
 

Artikel 7: Wijziging van het huishoudelijk reglement 

1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van het 
bestuur en mag nooit tegenstrijdig zijn met de statuten van de stichting. 

2. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de 
uitgebrachte geldige stemmen. 

3. Het gewijzigde huishoudelijk reglement wordt z.s.m. op de website van de stichting 
gepubliceerd, zodat daar de nieuwste versie te vinden is. 
 

Artikel 8: Slotbepalingen 

1. Iedere contribuant en stichtingsorgaan heeft zich te houden aan de statuten van de 
stichting en de bepalingen van dit reglement. 

2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
3. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt 

aan de contribuanten door plaatsing op de website van de stichting. 
4. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in 

werking na publicatie op de website van de stichting. 
5. Alle officiële mededelingen en vergaderstukken van de stichting die bestemd zijn voor 

de contribuanten, worden digitaal beschikbaar gesteld. Op een gemotiveerd verzoek 
van een lid kan hiervan door het bestuur worden afgeweken. 

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van de stichting. 

 
  



Bijlage 1 – Statuten 

 

 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 



 
 


