Jaarverslag
2012

Voorwoord
Allereerst willen wij onze donateurs en sponsors bedanken voor hun steun. Ondanks de crisis merken wij dat
u ons werk blijft ondersteunen en wij zijn daar heel blij mee.
Dit is het eerste jaar dat het jaarverslag van Homeopaten zonder Grenzen alleen digitaal uitgebracht wordt. Deze
verandering bespaart ons veel geld, dat we nu kunnen besteden aan onze projecten. In 2012 zijn er nieuwe
projectaanvragen binnengekomen, zowel vanuit Kroatië (Vukovar) als vanuit Gambia (Afrika). Een uitbreiding van
projecten vraagt extra middelen en hoewel we kunnen rekenen op onze vaste kern van donateurs en sponsors,
zullen we in de toekomst meer donateurs nodig hebben.

Voorrang projecten
Ook het afgelopen jaar is er veel werk verzet door onze medewerkers. Elke keer opnieuw blijkt dat het meeste
werk gewoon in Nederland moet worden gedaan. Te denken valt aan de werving van donateurs, de werving en
selectie van medewerkers, publiciteit, opleiding voor uitzending, projectvoorbereiding/afronding en fondsenwerving. In een brainstormsessie met alle medewerkers hebben we dit jaar ons werk geëvalueerd en zijn er gezamenlijk
nieuwe lijnen uitgezet, waarbij het accent nog meer dan in het verleden komt te liggen bij de projecten.

Nationaal en internationaal platform
Hoewel we op dit moment geen vaste vertegenwoordiger hebben voor de samenwerking op internationaal niveau
binnen Homeopaths World Wide, zien we de noodzaak voor een breed platform. Het aantal deelnemende landen
breidt zich uit en er ontstaat een praktische samenwerking tussen deelnemende landen. Zo zijn we bijvoorbeeld
door Zwitserland gevraagd om hun project in Gambia met menskracht te ondersteunen.
In ons eigen land heeft intensivering van de samenwerking met andere organisaties voor homeopathie geleid tot
een beter gestructureerde aanpak binnen ondermeer het PR-platform. Daarbij is een plan ontwikkeld door HzG en
de patiëntenvereniging Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland (KVHN) om te komen tot samenwerking.
Na een jarenlange en zeer constructieve inzet heeft onze penningmeester Jan Vorstenbosch in de zomer van 2012 te
kennen gegeven zijn werkzaamheden voor HzG te willen beëindigen. Gelukkig hebben wij hem kunnen overhalen
het jaar, en het samenwerkingsproject met de KVHN, voor ons af te ronden. Met de jaarwisseling hebben wij
afscheid genomen in de wetenschap dat hij gezorgd heeft voor een waardige opvolger en een zorgvuldige overdracht.
Ik wens u veel leesplezier.
Namens het bestuur van Homeopaten zonder Grenzen
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Doelstelling
Homeopaten zonder Grenzen (HzG) maakt deel uit van de internationaal opererende organisatie
Homeopaths World Wide (HWW) die in 2007 is opgericht. Het doel van dit internationale samen
werkingsverband is om ervaringen en kennis uit te wisselen en gezamenlijk projecten op te pakken.
Op deze manier wordt doorlopend gewerkt aan een verbetering en professionalisering van de aan
gesloten organisaties.
HzG leidt geselecteerde groepen mensen op in de homeopathische geneeswijze. Dit doet zij door het
opzetten van onderwijsprojecten in samenwerking met de lokale gezondheidszorg en autoriteiten.
De projecten worden uitgevoerd door vrijwilligers.
Het doel van de internationale organisatie is ingegeven door het ideaal van de World Health Organisation (WHO):

‘Toegang tot gezondheidszorg
voor iedereen’.

In december 1991 is de stichting Homeopaten zonder Grenzen Nederland opgericht. Deze is inmiddels
opgeheven en alle activiteiten zijn overgegaan in de
nieuwe stichting Homeopaten zonder Grenzen, opgericht op 22 november 2006.

Uganda, Hzg docent Tineke voor de klas

Missie
	
HzG speelt in op hulpvragen van autoriteiten/
organisaties in (ontwikkelings)landen en biedt
opleiding in de homeopathische zorg ter aanvulling en versterking van de lokale gezondheidszorg.
●	
HzG leidt lokale artsen, verpleegkundigen en
andere zorgverleners op, zodat zij zelfstandig
homeopathische zorg kunnen bieden.
●	
In samenwerking met lokale zorgverleners en
overheden geeft HzG ook hulp aan de bevolking
van (ontwikkelings)landen en gebieden die zijn
getroffen door natuur- of oorlogsrampen.

HzG werkt vooral in (ontwikkelings)landen waar
reguliere gezondheidszorg de lokale bevolking niet
bereikt.

●

Toepassing van homeopathie in het buitenland
is goedkoop en efficiënt en daarmee bij uitstek
geschikt voor landen met een beperkte financiële
draagkracht. Daarnaast is homeopathie eenvoudig
inzetbaar en is de benodigde kennis snel over te
dragen.
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Organisatie
De activiteiten van HzG, ondergebracht in een stichting, worden volledig uitgevoerd door vrijwilligers.
Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het
beleid en de operationele gang van zaken.
Bestuursleden zijn belast met uiteenlopende porte
feuilles, zoals scholing eigen medewerkers, onder
zoek, projecten (aanvragen uit het buitenland,
voor- en nazorg), communicatie en fondsenwerving.

De portefeuillehouders sturen elk afzonderlijk een
commissie aan, waarvan de leden verantwoordelijk
zijn voor de feitelijke uitvoering.
HzG maakt gebruik van een groep van ongeveer
veertig vrijwilligers waaronder professioneel geschoolde homeopaten en artsen die ingezet worden
voor buitenlandse missies.

Homeopaths World Wide
In juni 2012 is de jaarlijkse vergadering gehouden, deze keer in Lyon (Frankrijk). Aanwezig waren
de organisaties uit Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Armenië, Madagaskar en Nederland. Zweden is
in Lyon als toekomstig lid aanwezig geweest.
De ‘code of ethics’ is vastgesteld door alle deelnemende landen/organisaties en daarmee is de
mogelijkheid voor internationale samenwerking open. Ook is hiermee de basis gelegd voor uitbrei
ding van het aantal deelnemende landen aan HWW.
Er zijn afspraken gemaakt door Zwitserland en
Nederland om op experimentele basis te gaan
samenwerken in een Zwitsers project in Gambia. Dit
experiment is uitgevoerd in november 2012, en zal
zich de komende jaren wellicht verder ontwikkelen.

Bij evaluatie van het experiment kwam naar voren
dat de internationale teamsamenstelling extra aandacht en voorbereiding nodig heeft.
Het gebruik van tweetaligheid tijdens vergaderingen
(Engels en Frans) werkte inefficiënt en is op verzoek
van Nederland beëindigd. In het vervolg wordt er
uitsluitend in de Engelse taal vergaderd.
In totaal wordt er door de zes in HWW participerende landen succesvol gewerkt in een achttiental
projecten, voornamelijk in Afrika.

Uganda
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Benin
HzG heeft vanaf 2005 verpleegkundigen, vroedvrouwen, community health workers (chw’s) en een
lokale docente opgeleid in het West Afrikaanse Benin. De lokale docente heeft op haar beurt 400
nieuwe chw’s getraind. Naast het superviseren van de chw’s heeft de lokale partner zich gefocust op
het ontwikkelen van een toekomstbestendige strategie.

Afronding opleiding en supervisie
De lokale docente heeft volgens planning de laatste
60 chw’s opgeleid. Net als hun collega’s behandelen
ook zij nu in hun dorpen mensen voor de meest
voorkomende klachten zoals koortsen, steken en
beten, diaree en luchtwegklachten.
De opgeleide chw’s komen om de drie maanden bijeen op een terugkomdag (intervisie). Onder leiding
van de lokale docente vertellen zij over succesvolle
behandelingen, adviseren elkaar over moeilijke
casussen en bespreken dingen waar zij tegenaan
lopen. Deze terugkomdagen zijn van groot belang
voor de motivatie van de chw’s.

Toekomst
In september hebben de lokale coördinatrice en de
lokale docente op eigen initiatief een tweedaagse
workshop georganiseerd, om samen met de chw’s
te bespreken hoe zij zelf meer kunnen bijdragen aan
de duurzaamheid van het project. In totaal waren
61 chw’s aanwezig, 41 uit Boukombé en 5 vertegenwoordigers uit de 4 verder afgelegen districten. Verdeeld over 2 werkgroepen hebben zij de volgende
beslissingen genomen:
●	
Om het bereikte ook in de toekomst te waarborgen is het noodzakelijk om de aandacht en financiële middelen te concentreren op de 150 meest

actieve chw’s; kortom, zij die heel regelmatig
mensen behandelen.
●	
Verbetering van het logistieke distributiesysteem
van de homeopathische middelen.
●	
Naast de individuele behandelingen een homeopathisch spreekuur opzetten in het hoofddorp
van elk arrondissement.
●	
Verbeteren van hun eigen inkomsten. De bijdrage
van patiënten wordt naar 80 eurocent per behandeling verhoogd. Daarmee kunnen de chw’s de
homeopathische middelen aanvullen, hun transportkosten betalen en op hun beurt een klein
bedrag afdragen aan hun eigen associatie.
●	
Oprichten van één lokale associatie ‘Homeopaten zonder Grenzen’ voor de hele regio waarin
alle arrondissementen worden samengevoegd.
De chw’s hebben zeven mensen in het bestuur
gekozen en een tijdspad van één jaar uitgezet.
●	
De coördinatrice en docente gaan in 2013 met
de burgemeesters van alle arrondissementen
bespreken hoe de gemeentes een financiële bijdrage kunnen geven aan het werk van de chw’s.

Supervisiebezoek HzG-docenten
Het geplande bezoek is uitgesteld naar 2013 om de
lokale partner de gelegenheid te geven hun eigen
ideeën eerst zelf in de praktijk te brengen.

Bereikte doelen in 2012
Gepland
●
Opleiden van de laatste 60 nieuwe chw’s
●	
Mensen in de dorpen blijven zorg krijgen
door homeopathische chw’s
●	
Lokale partner neemt meer eigen verantwoordelijkheid voor het benutten van wat tot nu toe
is bereikt
●	
Pilot microkrediet in één gemeente
●

Bereikt
●	Geëffectueerd
●	Geëffectueerd
Geëffectueerd

●	

De pilot heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het microkrediet wordt niet verder vervolgd.
Uitgesteld tot 2013

●	

Supervisiebezoek HzG-docenten

●

3

Uganda
In 2011 is een samenwerking van start gegaan met URDT, een Ugandese onderwijsinstelling. Twee
groepen van elk 30 cursisten hebben de eerste week van het homeopathische opleidingsprogramma
gevolgd, en zijn begonnen met het behandelen van eenvoudige klachten. Cursisten afkomstig van
de staf van URDT behandelen leerlingen en medewerkers van URDT. Opgeleide community health
workers (chw’s) verlenen homeopathische zorg in hun dorpen.
In 2012 kreeg URDT de gevolgen van de economische
crisis van twee kanten te merken. Lokaal hadden
zij te kampen met kostenstijgingen van tientallen
procenten. Internationaal beschikten hun donoren
alleen nog over beperkte budgetten om de verschillende onderwijsactiviteiten van URDT (scholen, universiteit, landbouwonderwijs en mensenrechten)
te ondersteunen. URDT moest zich noodgedwongen eerst op deze kernactiviteiten concentreren en
een ingrijpende reorganisatie op organisatorisch,

financieel en personeel vlak doorvoeren. De internationale donoren werden geconfronteerd met grote
kostenstijgingen, waardoor grote donaties uitbleven.
In gezamenlijk overleg is daarom besloten het
lesprogramma pas in januari 2013 voort te zetten.
Dit jaar heeft HzG URDT op afstand ondersteund, en
haar inspanningen gericht op de voorbereiding van
het hervatten van het programma in 2013.

Bereikte doelen in 2012
Gepland
●
Één lesperiode

●

Bereikt
In verband met een reorganisatie bij URDT moesten de lessen op hun verzoek worden uitgesteld
tot januari 2013.
●
Geëffectueerd
●	

Voorbereidingen voor hervatten lesprogramma

HzG’s homeopathische apotheek
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Benin,
CHW behandelt kind

Gambia
Binnen de internationale koepelorganisatie Homeopaths World Wide (HWW) werd al een tijd
gekeken naar de mogelijkheden van samenwerking tussen twee landen binnen één project.
In 2011 werd HzG benaderd door de Zwitserse zusterorganisatie Homéopathes autour du monde
Suisse (HMSuisse) met het verzoek of HzG kon voorzien in docenten voor hun project in Gambia.
In de afgelopen jaren heeft HMSuisse twee verpleegkundigen opgeleid die nu als homeopaat werken.
Op de wekelijkse behandelpoli komen elke keer
tegen de honderd mensen. HMSuisse is begonnen
met het opleiden van nieuwe mensen met een
verpleegkundige of andere achtergrond. De zusterorganisatie beschikt echter niet over voldoende
docenten voor een regelmatige aanwezigheid ter
plaatse.

Na verkennende gesprekken tussen beide organisaties heeft in december een docente van HzG voor het
eerst samen met een Zwitserse collega lesgegeven
en heeft zij geparticipeerd in de behandelpoli.
Er zijn plannen om een homeopathisch ziekenhuis op
te richten. In december is de eerste spade de grond
in gegaan. Voor de financiering van de bouw werkt
HMSuisse samen met de organisatie Gambia-Swiss
Friends.

Bereikte doelen in 2012
Gepland
●
Onderzoeken van mogelijkheden tot samenwerking met HMSuisse
●
Uitzending docent van HzG in project Zwitserse
zusterorganisatie

Bereikt
Geëffectueerd

●

●
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Geëffectueerd

Benin, Philomene en Ghislaine leiden
bijeenkomst CHW

Vukovar, Kroatië
In Vukovar en omstreken zijn mensen nog steeds getraumatiseerd door de oorlog in de jaren negen
tig van de vorige eeuw. In 2011 is HzG in contact gekomen met de Coalition for Work with Psycho
trauma and Peace in Vukovar. Deze stichting leidt mensen op in de behandeling en begeleiding van
mensen met PTSS (Post Traumatic Stress Syndrome), maar loopt tegen de grenzen van reguliere
behandelingsmogelijkheden aan. HzG heeft expertise op dit gebied, opgedaan in een aantal eerdere
projecten in Bosnië en Georgië.
In het voorjaar van 2012 heeft een verkennende missie plaatsgevonden door een homeopaat en een
trauma-expert, beiden lid van HzG. Samen met de
lokale organisatie is een plan ontwikkeld voor een
behandelpoli en het opleiden van lokale hulpverleners. Ondanks het aanvankelijke enthousiasme van
de counterpart, bleek echter in de herfst van 2012
dat hun organisatie overbelast is en zich – tot spijt
van HzG – niet tot een samenwerking in staat acht.
Het bezoek van HzG heeft echter een ‘spin-off’ effect
in Kroatië gecreëerd, waardoor HzG in een andere
vorm een bijdrage kan leveren en haar kennis over
de homeopathische behandeling van PTSS kan overdragen:
● 	Kroatische homeopaten uit de regio Zagreb hebben zich georganiseerd in een HzG Kroatië, en

zijn nu in onderhandeling over aansluiting bij
de internationale koepelorganisatie Homeopaths
World Wide (HWW).
● 	In februari 2013 presenteert HzG Kroatië zich in
een seminar aan een groter publiek; de overheid
en hulpverleners uit de zorgsector worden uitgenodigd. Eveneens worden alle Kroatische homeopaten benaderd.
● 	Docenten van HzG zullen het programmaonderdeel over PTSS verzorgen in samenwerking met
een Bosnische homeopaat die eerder door HzG is
opgeleid.
● 	HzG Kroatië gaat zich richten op het behan
delen
van landgenoten met PTSS en wordt door HzG
ondersteund met kennis.

Bereikte doelen in 2012
Bereikt
Geëffectueerd
●
Geëffectueerd

Gepland
●
Uitvoeren verkennende missie
●
Uitwerken projectvoorstel voor aangepast project

●
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Georgië
In 2010 heeft het bestuur van HzG besloten om het project Georgië te parkeren. Een eventuele door
start van het project zou afhangen van de samenwerking met de overheden, de participatiebereid
heid van de counterparts en het vinden van sponsorgelden. In 2011 heeft het project Georgië geen
voortgang geboekt. De beoogde doorstart van de tweede fase is niet gerealiseerd.
De Georgische counterpart heeft HzG in 2012 verzocht de 2e fase van het project te realiseren.
Er is behoefte aan samenwerking en input vanuit
Nederland. Tot op heden beschikken beide partners
helaas nog over onvoldoende financiële middelen
om een doorstart te maken.
HzG heeft contact opgenomen met de Armeense
sectie van Homeopaths World Wide om te onder-

zoeken of samenwerking in de regio haalbaar is.
Hiermee volgt HzG het beleid vanuit de Nederlandse
overheid, dat stimuleert dat expertise “dichter bij
huis” gezocht moet worden.
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Commissie Voor- en nazorg
De doelstelling van deze commissie (die in 2000 is opgericht) is het begeleiden van medewerkers
van HzG die uitgezonden worden, om er zorg voor te dragen dat eventuele – tijdens een uitzending
opgedane – traumatische ervaringen direct na thuiskomst onderkend en verwerkt kunnen worden.
Daarnaast is er geleidelijk aan de taak bijgekomen om medewerkers die op de een of andere
manier vastlopen door of in het werk voor HzG te begeleiden, ook als dat niet met een uitzending
te maken heeft.
De belangrijkste activiteiten zijn telefonische contacten met de medewerkers voor en na een uitzending,
en in gevallen zoals hierboven genoemd. Indien nodig wordt er een afspraak voor een mondeling gesprek gemaakt.
Daarnaast verzorgen wij een bos bloemen voor de
uitgezonden medewerkers bij thuiskomst, in geval
van ziekte, bij afscheid etc. Een paar medewerkers
hebben aangegeven deze gesprekken niet nodig te
hebben, maar dat zij ons zullen bellen indien nodig.
Dit jaar is er ook contact opgenomen met mensen
die al een jaar of langer niet meer op de medewerkersdagen zijn geweest.

Werkwijze

Resultaten

Marguus Heemskerk
Karen van Leer
Joke Smith

We hebben op deze manier in 2012 de verkennende
missie naar Vukovar van Ien Brethouwer en Wouter
van der Schaar begeleid. En de uitzending van Lous
Wijnkoop naar Gambia.

Er wordt gewerkt aan de hand van een “debriefingsprotocol”, opgesteld door Wouter van der Schaar.

Kosten
De kosten die de commissie tot op heden maakt
zijn de kosten voor de bloemboeketten. Het is mogelijk dat in de toekomst commissieleden wel hun
telefoonkosten en eventuele reiskosten gaan declareren, waardoor het kostenbegroting er anders uit
kan zien.
Namens de leden van de commissie:

Uganda
Blijdschap bij ontvangst certificaat
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Commissie Werving en Selectie
De belangrijkste activiteit van deze commissie is het telefonisch benaderen van mensen die zich
aangemeld hebben als vrijwilliger bij HzG, om hen te laten weten welke vacatures/functies open
staan. Indien zij belangstelling hebben voor een van deze functies, laten wij hen op een medewer
kersbijeenkomst kennis maken met de relevante personen. Zodra iemand geschikt lijkt volgt een
gesprek met de Commissie Werving & Selectie aan de hand van een ingevuld sollicitatieformulier
en het CV. We proberen dit zo veel mogelijk met de hele commissie te doen (dus met 3 personen),
omdat ieder van ons zijn eigen kwaliteiten heeft en van daaruit naar mensen kijkt.
We laten de gesprekken zoveel mogelijk in Driebergen plaatsvinden omdat het centraal gelegen is. Zo
houden we de kosten laag. Dit lukt meestal, in sommige gevallen vinden ze elders plaats.

Resultaten

Namens de commissie:
Marguus Heemskerk,
Andries Keizer,
Wouter van der Schaar,

In januari hebben we een gesprek gehad met Annemieke Kuijt met een positief resultaat. Zij is sindsdien actief medewerker van HZG.
Er heeft zich in november nog een belangstellende
gemeld. Zij krijgt een uitnodiging voor de eerstvolgende HzG medewerkersdag in 2013 om te kijken of
wij iets voor elkaar kunnen betekenen.

Kosten
De treinkosten van twee van onze commissieleden.
Dit is opgegeven in de jaarbegroting.
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Fondsenwerving
In 2012 heeft het zoeken naar sponsoren voor de 2e Uganda missie prioriteit gehad. Dit heeft
geresulteerd in een bijdrage van de Stichting Familiefonds Wierda-Baas. Daarnaast heeft een
aantal substantiële donaties van particulieren bijgedragen aan dit project, maar ook om andere
activiteiten van HzG doorgang te kunnen laten vinden (mevrouw B. Swildens, mevrouw P.T. Corver,
mevrouw D.G. Rebel).
Belangrijk is ook de steun van Google die maandelijks een bijdrage van $ 10.000 levert in de vorm
van het Adwords advertentieprogramma. Hiermee
verschijnt HzG doorgaans vrij hoog in deze zoek
machine op basis van een aantal gekozen trefwoorden (zie grafieken), met als gevolg dat onze website
goed vindbaar is.

Het aantal betalende donateurs in 2012 is met 426
nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van het aantal van 433 in 2011. Dit is mede gerealiseerd dankzij
inspanningen van vrijwilligers die onze donateurs
actief hebben benaderd voor een bijdrage.
Veel dank gaat uit naar onze trouwe vrienden:

Gouden Vrienden

Vrienden

Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland
● 	Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeo
paten
●
Radar Opus
●

Uganda les in de buitenlucht
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●
●
●

VSM
Merlijn Boekhandel
PagePerfect

Bestuursverslag
Doelstellingen
Bijdragen tot toegang tot de gezondheidszorg voor
iedereen als omschreven door de WHO (wereld
gezondheid organisatie van de Verenigde Naties)
middels kennisoverdracht.
● 	Opzetten van onderwijsprojecten in de homeopathische geneeswijze in ontwikkelingslanden in
samenwerking met lokale partners /projecteigenaren in de gezondheidszorg.
● 	Opleiden van community health workers, verpleegkundigen, vroedvrouwen en/of artsen.
● 	Opleiden van lokale docenten middels Trainingon-the-Job.
● 	

samenwerking. Het bestuur heeft unaniem besloten
om afscheid te nemen van dit bestuurslid, omdat
als gevolg van een intern conflict, samenwerking
niet langer mogelijk bleek. Deze functie is vacant en
wordt tijdelijk waargenomen door de voorzitter.

Mutaties
Eind 2012 is Jan Vorstenbosch afgetreden als penningmeester. Verder is uit het bestuur getreden
A. Boelsma als portefeuillehouder internationale

Uganda les in de buitenlucht

Ultimo 2012 is de bestuurssamenstelling als volgt:
Bestuurslid

functie

portefeuille

Marinus Jousma

Voorzitter

DB

Vanja Wierenga

Secretaris

DB

Jan Vorstenbosch

Penningmeester

DB

Christine Zürcher

Lid

Projecten

Lilian Peters

Lid

Communicatie en PR

Paul Kotvis

Lid

Fondsenwerving
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Bestuursvergaderingen

Samenwerking KVHN

Het bestuur heeft in 2012 vier keer vergaderd. Daarnaast is er een separate visiedag geweest waarvan
hier de voornaamste thema’s worden genoemd:

Het jaar 2012 stond grotendeels in het kader van het
uitwerken van een mogelijke samenwerking tussen
HzG en de patiëntenvereniging KVHN (Koninklijke
Vereniging Homeopathie Nederland). Hiervoor is
een delegatie van het HzG-bestuur, bestaande uit
Paul Kotvis en Jan Vorstenbosch in gesprek gegaan
met Bernard Schmidt en Annemieke Laan (resp.
voorzitter en directeur van de KVHN).
Tijdens dit proces zijn de medewerkers van HzG
steeds geïnformeerd over de voortgang. Daarnaast
is op meerdere momenten tijdens de medewerker
dagen aan hen gevraagd of zij instemden met de deze
ontwikkeling. De medewerkers van HzG die op deze
vergaderingen aanwezig waren reageerden positief.

samenwerking op gebied van PR met organisaties
zoals NVKH, KVHN, VHAN.
● 	Vaststellen van de noodzaak om meer inkomsten
te genereren d.m.v. elektronisch doneren, en van
het belang van een systematische benadering van
organisaties, niet betalende donateurs en stichtingen.
● 	Verbetering van informatie naar donateurs, vrienden en donerende instanties d.m.v. elektronische
nieuwsbrieven en projectverslagen.
● 	Het opzetten van een webwinkel en promotiemateriaal ontwikkelen voor sponsoren.
● 	Streven om jaarlijks training- en teambuilding
dagen te organiseren voor degenen die voor uitzending in aanmerking komen, ten behoeve van
de kwaliteit van de projecten en de cohesie van
het team.
● 	Het opzetten en beheren van social media om
HzG meer bekendheid te geven.
● 	Het introduceren van themadagen bij homeo
pathieberoepsopleidingen om HzG positief onder
de aandacht te brengen, en d.m.v. een bekende
spreker geld in te zamelen voor projecten.
● 	

Organisatieopstelling en discussiemiddagen

Redenen voor de samenwerking:
De besturen van beide organisaties streven ernaar hun positie te versterken door gebruik te
maken van elkaars mogelijkheden.
● 	Dit kan worden bereikt door gebruik te maken
van:
-
Enerzijds het imago van HzG als organisatie
voor ontwikkelingswerk  (KVHN).
- Anderzijds de PR en marketing capaciteit van de
KVHN voor verbetering van de financiële positie
(HzG).
● 	

Uitgangspunten
Zowel de Vereniging (KVHN), als de Stichting
(HzG) blijven onafhankelijke organisaties
● 	Dit wordt zowel statutair als d.m.v. een gezamenlijk ondertekend bestuursbesluit gewaarborgd.
● 	Beide organisaties hebben de wens met twee
personen over en weer deel te nemen in elkaars
bestuur.
● 	Voor wat betreft de bureaufuncties zal in 2013
onderzocht worden of hier een efficiëntieslag
gewenst is.
● 	

In januari 2012 is er een organisatieopstelling geweest met en voor medewerkers om verbeterpunten
binnen de organisatie aan het licht te brengen. De
inzichten die hieruit zijn voortgekomen zijn meegenomen in het meerjarenplan van HzG.
Op verzoek van de medewerkers van HzG zijn de
themamiddagen, die aansluitend op de vergadering plaatsvonden en die gratis toegankelijk waren
voor HzG-medewerkers (en tegen betaling voor
niet-
medewerkers), vervangen door discussiemiddagen. Bij de HzG-medewerkers was er behoefte om
meer met elkaar van gedachten te wisselen over de
lopende projecten en andere onderwerpen die binnen HzG spelen. Zo werden in 2012 bijvoorbeeld
allerlei regelingen en eerder gemaakte afspraken
opnieuw tegen het licht gehouden. Tijdens de vergaderingen is daarvoor te weinig tijd.

12

Projecten
Hoofd projecten Christine Zürcher heeft in 2012 een
gedeelte van haar taken gedelegeerd. Lilian Peters
heeft de coördinatie van het Uganda-project over
genomen. Christine Zürcher blijft eindverantwoordelijke voor alle HzG-projecten.
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De Vrienden van Homeopaten zonder Grenzen
Gouden Vrienden
Boekhandel Merlijn, www.merlijnboekhandel.nl
Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten, www.nvkh.nl
Radar Opus, www.radaropus.com

Vrienden
Page Perfect, www.pageperfect.nl
SRBag, www.srbag.nl
VSM Geneesmiddelen, www.vsm.nl

Daarnaast danken wij de onderstaande organisaties voor hun bijdrage:
Hahnemann Apotheek
Holland Pharma
Nunhems Foundation
Stichting Familiefonds Wierda
Stichting Vrienden van Boukombé
nr58 / Total communication
Zij hebben samen met onze particuliere donateurs gezorgd voor de giften die het werk van Homeopaten zonder Grenzen mogelijk maken.
Wij hopen dat wij ook volgend jaar weer op u mogen rekenen om onze projecten voort te zetten en uit te breiden.

Medewerkers van Homeopaten zonder Grenzen
Bestuursleden
Voorzitter
	Marinus Jousma
(vicevoorzitter en secretaris KVHN)
Penningmeester
Jan Vorstenbosch
Secretaris
	Vanja Wierenga
(klassiek homeopaat en docent)
Portefeuille Projecten 			
Christine Zürcher
(klassiek homeopaat)
Portefeuille Fondsenwerving		
Paul Kotvis
(bestuurslid KVHN)
Portefeuille Internationale samenwerking
Annemieke Boelsma
(manager NVKH)
Portefeuille Communicatie en PR		
Lilian Peters
(klassiek homeopaat en redactielid
HM, Homeopathie Magazine)
Notuliste				
Anneke Otten

Projectcoördinatoren
Kroatië en Georgië
Ien Brethouwer

Benin en Uganda
Christine Zürcher
Lilian Peters

HWW
Hans Willem Steensma
Annemieke Boelsma

Secretariaat
Désirée Dirkzwager

Commissie Communicatie en PR
Lilian Peters (coördinator)
Marinus Jousma

Commissie Voor en Nazorg
Marguus Heemskerk (coordinator)
Karen van Leer
Joke Smith

Commissie onderwijs
Kees Dam (coördinator)
Ina van der Graaf
Irma Jansen
Evelien van de Kamp
Nicolle Leijen
Anneke Otten

Commissie werving en selectie
Marguus Heemskerk (coordinator)
Andries Keizer
Wouter van der Schaar

Colofon
Dit jaarverslag kwam tot stand dankzij
bijdragen van:
Tineke Schaper, Vanja Wierenga,
Christine Zürcher
Eindredactie: Lilian Peters
Vormgeving: nr58 / total communication

Secretariaat HzG
Postbus 357
3830 AK Leusden
T 033 4343002
E info@hzg.nl
www. hzg.nl

