
Bestuursjaarverslag 2016 Stichting Ontwikkeling & Stichting Beheer Therapeuticum 
Aquamarijn. 
 
Het bestuur kwam 10 x bijeen in januari, februari, maart, april, mei, juni ,juli, september, 
oktober en november. In april werd de vergadering vervangen door een gezamenlijk 
studieuur over Groei. In oktober was extra de jaarlijkse AquavisiePlus middag. 
 
De samenstelling van het bestuur  in jan 2016 
Anne Veenstra voorzitter 
Dick Dekker penningmeester en vice-voorzitter 
Liesbeth de Bruijn secretaris 
Hans van Tol bestuurslid 
Diane Abels bestuurslid 
Hans van Vugt namens team, huisarts 
Hannie Bakker namens team, therapeut 
 
De samenstelling van het bestuur  31 dec 2016 
Anne Veenstra voorzitter 
Dick Dekker penningmeester en vice-voorzitter 
Liesbeth de Bruijn secretaris 
Hans van Tol bestuurslid 
Diane Abels bestuurslid 
Hans van Vugt namens team, huisarts 
Jolanda Markink, namens team, therapeut 
 
Diana Abels is als patiënt bestuurslid geworden.  
Hannie Bakker verliet het bestuur om verder vorm te geven aan het Vorming Scholing en 
Ontwikkeling Programma (VSOP) vanuit het Therapeuticum voor patiënten. Zij is opgevolgd 
door Jolanda Markink.  
 
In 2017 zijn Hans van Tol en Dick Dekker voornemens het bestuur te verlaten, in december 
2016 is de vacature al uitgezet voor een bestuurslid met financieel inzicht. 
 

 d.d. aantreden  1e verlenging Aftreden/ 
herbenoemen 

opmerkingen 

Hans van Tol ? 2011 ? 2014 2017  

Dick Dekker April 2012? April 2015  April 2018 Wens 2017 

Liesbeth de Bruijn januari 2013  Januari 2016 Januari 2019  

Anne Veenstra september 2013 September 2016 September 2019  

Diane Abels december 2015 December 2018 December 2021  

Hans van Vugt september 2012 September 2015 September 2018  

Hannie Bakker september 2012 September 2015 September 2018 Teruggetreden 
sept 2016 

Jolanda Markink Oktober 2016 Oktober 2019   

 
Statutair benoeming voor drie jaar. 

 
 



Het bestuur zag de volgende gasten 
-januari- de pr cie 
-maart- DC  
-juni – huisartsen 
-sept-consultatiebureau, Francis administratie 
-okt-Aquatinten 
-nov – POH 
 
Deelnemersbijdrage 
De penningmeester verzorgde samen met de financiële administratie de jaarlijkse 
deelnemersbijdrage brief, dit jaar geactualiseerd vanuit het vastgestelde beleid 
deelnemersbijdrage. In oktober is –samen met de deelnemersgroep-een openbare avond 
gehouden over de besteding van de gelden van de deelnemersbijdrage. 
 
Het bestuur nam in 2016 de volgende besluiten 
Jan:  -akkoord kosten splitsten kunstzinnige ruimte in twee aparte ruimtes 
 -begroting 2016 
feb: -akkoord overschrijding kosten investering trappenhuis  
 -akkoord kosten opbergruimte maken wachtruimte boven 
mrt: -akkoord spaargeld beleggen tot…?? 
 -akkoord offertes ontwikkelen website 
 -akkoord benoeming leden kascommissie 
mei: - 
juni: - 
juli: 
sept: -akkoord jaarrekeningen 2015 
 -akkoord overschrijding kosten website 
okt: - 
nov: -akkoord concept begroting 2017 
 -akkoord bijdrage onderzoek zorgprogramma Stress gerelateerde klachten 
 
Het bestuur heeft actieve betrokkenheid gehad met 
-proces nieuwe website 
-veiligheid wachtruimtes tweede verdieping 
-functioneren Colt systeem 
-criteria verhuur binnen Onder de Linden 
-vormgeven afscheid Gerard Rotteveel  
-meedenken keuzes betreffende extra ruimte voor de huisartsenpraktijk 
-deelname aan de Aquavisiedagen 
-deelname aan de landelijke Therapeuticum dag te TA 
 


