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1.  INLEIDING 

De VMCE  is vanaf 2013 hard geraakt door de bezuinigingen van de minister van VWS. 

De subsidie wordt in stappen afgebouwd: van ongeveer 94.000 euro in 2012, naar 

58.000 euro in 2013, tot 35.000 euro vanaf 2014. Voor het jaar 2014 heeft deze 

bezuiniging net zoals in 2013 het nodige impact. Voor 2014  is verder onderzocht in 

welke vorm en met welk activiteitenaanbod de VMCE kan blijven bestaan. 

Voor 2014 heeft de VMCE  weer een aantal keuzes moeten maken om de bezuiniging op 

te kunnen vangen. In het kort zijn deze: 

• Strakkere begroting; 

• Lotgenotencontact dient i.v.m. subsidie via protocol te gaan; 

• Nieuwe lay-out GAAF. 

Voor het overige is er nauwkeurig gekeken naar de diverse kostenposten.  

Op bovenstaand na, kan de VMCE de activiteiten handhaven op het gebied van 

lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging, welke in dit jaarplan aan de orde 

komen. 

2.  LOTGENOTENCONTACT 

Het verzorgen van lotgenotencontact is één van de primaire activiteiten van de VMCE. 

Het heeft als algemeen doel om ouders van kinderen met eczeem en mensen met 

eczeem in staat te stellen om ervaringen uit te wisselen en zo eczeem een plaats in hun 

leven te geven waardoor beter leven met eczeem (ons motto) mogelijk kan worden. 

2.1. Lotgenotencontact via internet 

De VMCE  maakt online lotgenotencontact mogelijk met een discussieforum die 

toegankelijk is voor leden en niet-leden. De site is nu in 2013 aangepast zodat deze ook 

toegankelijk is op een tablet en mobiel. Alle door de VMCE beheerde lotgenotencontacten 

op internet worden gemodereerd door vrijwilligers van de VMCE. 

2.2. Contactgroepen 

De VMCE  probeert voor leden lotgenotencontacten in groepen te blijven organiseren. 

Deze organisatie wordt erg belemmerd door het geringe aantal aanmeldingen. Dit heeft 

het organiseren van activiteiten gedemotiveerd. Daarnaast zijn er door het nieuwe 

protocol een aantal grenzen. Dit was noodzakelijk maar de VMCE merkt dat ondanks de 

verduidelijking van de grenzen geen verzoeken zijn ontvangen. Deze teruglopende 

belangstelling heeft te maken met de ontwikkeling in de samenleving dat men zich niet 

meer wil verbinden aan een groep. 

2.3. Regiobijeenkomsten 

Omdat er toch behoefte blijft bestaan aan fysiek lotgenotencontact, óók door hen die 

deelnemen aan het virtuele lotgenotencontact online, wordt er getracht in 2014 weer 

regiobijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten zullen in een aantal plaatsen in 

Nederland worden georganiseerd. Tot op heden staat alleen nog Zutphen in de agenda. 

De VMCE  zoekt nog vrijwilligers of actieve leden die een regiobijeenkomst willen 

organiseren. De regiobijeenkomsten voor leden dienen twee doelen: 

• Geven van informatie; 

• Faciliteren van lotgenotencontact. 

De avond bestaat uit een inleidend gedeelte met een deskundige, zoals een 

eczeemverpleegkundige, en een gedeelte voor lotgenotencontact. Op zo’n bijeenkomst 

kunnen mensen met eczeem (of hun ouders) ervaringen en tips uitwisselen. Deelnemers 

kunnen als ze dat willen een vervolgafspraak maken voor een ander contactmoment, dan 

wel e-mailadressen of telefoonnummers uitwisselen. De ervaring leert dat per 

bijeenkomst ongeveer 20 leden deelnemen. 
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2.4. Lotgenotencontact op landelijke bijeenkomsten 

De VMCE organiseert in 2014 tweemaal per jaar, in het voor- en najaar, een landelijke 

bijeenkomst voor haar leden. In het voorjaar zal deze bijeenkomst samenvallen met de 

ALV. De bijeenkomsten combineren lotgenotencontact en informatievoorziening. Het 

programma kent ook een informatief gedeelte met gerenommeerde sprekers of 

workshops. Beide bijeenkomsten zullen in Nijkerk plaatsvinden. 

Naar verwachting zullen ongeveer 100 personen aan deze bijeenkomsten deelnemen. 

 

2.5. Kinderactiviteiten 

Kinderactiviteiten worden tweemaal in het jaar georganiseerd door de VMCE.  Een keer 

voor de allerjongste en de andere keer is het voor kinderen tot 12 jaar. Ook in 2014 

zullen deze activiteiten worden georganiseerd. 

Tot onze grote spijt is de Stichting de Luchtballon failliet gegaan. Er wordt nog gezocht 

naar een oplossing om toch kinderen de mogelijkheid te bieden naar zo’n zomerkamp te 

gaan. 

 

2.6. Jongeren 

In 2014 zal voor het eerst een jongerendag (15-30) worden georganiseerd. Het UMC 

Radboud zal haar medewerking verlenen aan deze dag. Indien er voldoende animo is 

voor een jongerendag zal deze ook op meerdere plekken in het land worden gehouden.   

 

3.  VOORLICHTING 

Voorlichting vindt binnen de VMCE op verschillende manieren plaats. Er is individuele 

voorlichting door middel van telefoon en e-mail, via het verenigingsblad GAAF!, via de 

website, door het uitgeven van folders, boekjes en een DVD, tijdens landelijke 

bijeenkomsten en in de media. De voorlichting stelt mensen in staat om kwalitatief goede 

informatie tot zich te nemen, om zo beter met eczeem te kunnen leven. 

3.1.Individueel: de Hulplijn 

De hulplijn geeft telefonisch en per e-mail antwoord op uiteenlopende vragen en stuurt 

informatiemateriaal toe. De hulplijn is beschikbaar voor leden en voor een groot deel ook 

voor niet-leden. Bij niet-leden dient wel expliciet gecommuniceerd te worden dat het 

lidmaatschap van de VMCE van toegevoegde waarde is. 

De hulplijn werkt in twee stappen (front office/back office). De eerste stap wordt 

uitgevoerd door het bureau in Nijkerk in de functie van front office: de telefoon/e-mail 

wordt door hen gelezen/beantwoord. Op eenvoudige en/of bekende vragen wordt 

antwoord gegeven. Op verzoek (zowel telefonisch, per post of via de webwinkel) worden 

folders, boekjes en D.V.D.’s toegestuurd. Ook vindt registratie van de vragen plaats. 

Bij ingewikkelde(r) vragen treedt stap twee in werking (back office): de vraag wordt 

doorgespeeld naar een vrijwilliger van de VMCE die een deskundig antwoord geeft, 

eventueel na raadpleging van de leden van de Medische Adviesraad (de vrijwillige 

psycholoog is alleen voor leden beschikbaar). De VMCE verwacht in 2013 weer meer dan 

15.000 folders te versturen en ongeveer 400 vragen te beantwoorden. 

3.2. Verenigingsblad GAAF! 

Het verenigingsblad GAAF! is en blijft het belangrijkste orgaan om leden van informatie 

te voorzien. In 2014 hebben de leden vanaf nummer 2 kennis kunnen maken met de 

nieuwe GAAF.  De redactie van GAAF heeft veel werk geleverd om de GAAF in een nieuw 

jasje te steken. Deze wijziging was noodzakelijk om de kosten van de GAAF ook in de 

toekomst nog te kunnen dragen. De nieuwe uitgaven van GAAF bevat standaard 32 

pagina's en heeft nu het A4 formaat en zal in full colour geproduceerd worden. De GAAF 

zal in januari (nog oude versie), april, juli en oktober bij alle leden op de deurmat vallen.  
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Het bestuur heeft besloten dat van elke uitgave van GAAF! geen vijf exemplaren maar 

nog 3 exemplaren naar alle poliklinieken Dermatologie en Allergologie in Nederland. De 

totale oplage is 2300 stuks per uitgave. 

Het archief van GAAF! is door leden ook online te raadplegen, vanaf de eerste GAAF! uit 

1995.  

3.3. Folders, boekjes en DVD 

De VMCE beschikt op dit moment over een redelijk complete portefeuille aan folders en 

boekjes. In 2011 is daar de dvd ‘Leven met Eczeem’ aan toegevoegd. De 

informatiematerialen worden in grote aantallen (19.000 folders en 1.600 dvd’s in 2011) 

besteld. In 2013 zal de VMCE waar nodig folders herdrukken. Leden kunnen de folders en 

de boekjes ook online raadplegen (na inloggen). De dvd is integraal te zien op 

www.levenmeteczeem.nl. 

Alle folders en boekjes zijn sinds begin 2009 ook toegankelijk voor blinden en 

slechtzienden omdat ze integraal kunnen worden voorgelezen via de website.  

3.4. Website 

De website is een belangrijk communicatiemiddel voor de VMCE. De bezoekersaantallen 

zijn na jaren van stijging gestabiliseerd tot ongeveer 200.000 bezoekers per jaar die een 

miljoen pagina’s bekijken. De website is ook voor blinden en slechtzienden toegankelijk 

omdat alle teksten kunnen worden voorgelezen. 

Bezoekers van de website kunnen online lid worden door in de webwinkel een 

lidmaatschap te ‘kopen’, en krijgen na betaling met iDeal direct toegang tot exclusieve 

content voor leden (folders, boekjes, het archief van GAAF! en hand-outs van lezingen). 

Op de site worden advertenties vertoond door middel van een zogenoemde 

advertentiecarrousel met banners. De verwerving hiervoor is, net zoals voor ons 

verenigingsblad, uitbesteed aan J/N Mediasales. 

Sinds 2011 heeft de VMCE ook de website www.levenmeteczeem.nl gerealiseerd. Dat is 

een online versie van de DVD. 

3.5. Voorlichting op landelijke bijeenkomsten 

De VMCE organiseert in 2014 tweemaal, in het voor- en najaar, een landelijke 

bijeenkomst voor haar leden. De bijeenkomsten combineren lotgenotencontact en 

informatievoorziening. Het programma kent een informatief gedeelte met 

gerenommeerde sprekers en/of workshops. Beide bijeenkomsten zullen in Nijkerk 

plaatsvinden. Naar verwachting zullen ongeveer 80 personen aan deze bijeenkomsten 

deelnemen. 

3.6. Marketing en PR 

In 2014 zal de VMCE zich op het gebied van Marketing en PR beperken tot het bemensen 

van stands. Indien mogelijk zal dat gebeuren in samenwerking met andere organisaties, 

zoals Huidpatiënten Nederland. Ook zal de voorzitter op een landelijke 

Dermatologiecongres een presentatie houden. 

3.7. Media 

Regelmatig wordt de VMCE door media (tv en tijdschriften) benaderd voor het ‘leveren‘ 

van mensen met eczeem of hun ouders. Dat blijkt een lastige zaak, omdat maar weinig 

mensen in de openbaarheid durven treden met hun aandoening. Desalniettemin probeert 

de VMCE voor elke media-aanvraag geschikte kandidaten te vinden. 
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4. BELANGENBEHARTIGING 
 
Belangenbehartiging vindt op twee niveaus plaats: 

• individuele belangenbehartiging; 
• collectieve belangenbehartiging. 

 
Collectieve belangenbehartiging doet de VMCE:  

• Via koepelverenigingen; 
• Via samenwerkingsverbanden; 
• Middels projecten; 
• Betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek 
• Achterbanraadpleging. 

 
4.1.Individuele belangenbehartiging 

Het is duidelijk geworden steeds meer zaken voor mensen met eczeem niet meer 
vergoed worden of moeilijker vergoed worden. Daaronder vallen sommige zalven en 
crèmes voor de behandeling van de droge huid die geen medicinaal bestanddeel bevatten 
en de verbandmiddelen. Daarnaast zijn er problemen met het gebruik van ultraviolet-
therapie in de thuissituatie, voortvloeiende uit de financieringsproblematiek van de 
zogenoemde ziekenhuisverplaatste zorg. 
Naast inzet van vrijwilligers van de VMCE zelf, zal ook in 2014 weer verwezen worden 
naar het Juridisch Steunpunt van de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad (CG-
raad), de Welder Groep en andere organisaties, zoals op het gebied van zorggeschillen. 
 
In de afgelopen 2 jaar heeft de VMCE diverse gefundeerde protestbrieven geschreven 
aan de bevoegde instanties over deze kwesties, zie m.n. de brandbrief aan de minister 
van Volksgezondheid, afgedrukt in GAAF nr.3 zomer 2013. Daarnaast is ook veelvuldig 
actie ondernomen, samen met de Ned. Vereniging van Dermatologen en de koepel  
HuidPatiënten Nederland in de vorm van brieven en berichten, maar ook door versneld 
Richtljnen op te stellen over de inzet van verbandmiddelen in de behandeling van CE. 
Deze acties zijn succesvol geweest, want bezuinigingen zijn weer opgeschort en de 
werkzaamheid van verbandmiddelen gaat opnieuw onderzocht worden. 
De vergoedingen in het kader van de ziekenhuisverplaatste zorg zijn als speerpunt 
aangemerkt in het 2e project Vergoedingen van "Sterker op 3 Fronten" , zie hieronder. 
 
4.2.Collectieve belangenbehartiging 

Zoals al eerder is aangestipt, zal het behartigen van belangen op het gebied van te 
vergoeden zorg onverminderd doorgaan, vanaf heden vooral in collectief verband. Dat 
legt de overheid ons op, maar dit zijn we ook verplicht naar onze leden, en de VMCE is 
ervan overtuigd dat we collectief veel meer indruk maken en kunnen overtuigen.  
 
Een geweldige ontwikkeling naar een gezamenlijk optreden is het feit dat de VMCE sinds 
2012 participeert (samen met 11 andere huid/haar-patiëntenorganisaties) in het project 
Sterker op 3 fronten (S3F) van HuidPatiënten Nederland. Binnen dit project, dat loopt 
van 2013-2015 met een totaalbudget van bijna € 486.000, worden de belangen van alle 
huid- en haarpatiënten behartigd, zowel op het gebied van Kwaliteit van Zorg (1) als op 
het gebied van Vergoedingen (2) en Zelfmanagement (3).  Dat betekent dat het grootste 
deel van de activiteiten van de VMCE op het gebied van belangenbehartiging binnen dit 
grote project zal plaatsvinden. 
 
Om die reden is ons bestuurslid Belangenbehartiging toegetreden tot de Stuurgroep voor 
dit project en bovendien is dhr. Arents op de uitnodiging ingegaan deel te nemen aan de 
Raad van Toezicht. De VMCE is blij met deze ontwikkelingen, de projecten zijn inmiddels 
in de steigers gezet en lopen tot eind 2015, dus volgend jaar wordt het oogstjaar en 
krijgen we zicht op de opbrengsten en resultaten. 
De VMCE heeft de afgelopen jaren meegewerkt aan de indicatoren voor CE voor 
Zichtbare Zorg, in samenwerking met de Ned. Patiënten en Consumenten Federatie 
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(NPCF) en Bohn Stafleu & van Loghum. Dit heeft als resultaat gehad dat men online een 
keuze-instrument kan raadplegen om op basis van eigen criteria het beste ziekenhuis of 
behandelcentrum te vinden voor de behandeling van CE. Deze Keuzehulp CE is sinds 
2013 op de VMCE-site te vinden onder de knop “Behandeling” en dan: “Zoek een 
ziekenhuis”. 
 
Het blijft van groot belang om de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsindicatoren 
te volgen. Mogelijk gaat er een Kwaliteitsinstituut komen als onderdeel van het College 
voor Zorgverzekeringen. 
Verder is de VMCE voor de tweede maal uitgenodigd om volwaardig te participeren in de 
werkgroep herziening Richtlijnen voor de behandeling van CE door dermatologen (onder 
leiding van de NVDV), alsmede de richtlijnen van het Ned. Huisartsen Genootschap NHG. 
In 2013 gestart gaan deze in 2014 vastgesteld worden. De VMCE heeft reeds een 
belangrijke bijdrage geleverd over Voorlichting vanuit patiëntenperspectief, puttend uit 
ons Eczeempanel-onderzoek (samen met MOVISIE gedaan in 2011) en een aantal 
uitkomsten gepresenteerd op de Dermatologendagen in april 2014. 
 
4.2.1.Koepelverenigingen  

De VMCE blijft aangesloten bij 4 belangrijke koepelverenigingen:  
1. HuidPatiënten Nederland (HPN);  
2. Ieder-In (vroeger de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad ofwel CG-Raad 
geheten);  
3. De Ned. Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF via HPN);  
4. De European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients Organisations (EFA). 
Een bestuurslid van de VMCE is lid van de Raad van Advies van het Huidfonds en 
dezelfde participeert in de Stuurgroep die het voornoemde project Sterker op 3 Fronten 
aanstuurt en de voortgang bewaakt. Zo is gewaarborgd dat de VMCE haar wensen en 
ervaringen kan inbrengen,en tevens ervoor zorgen dat onze leden of vrijwilligers via 
vragenlijsten b.v. participeren in de onderzoeken en gegevens aan kunnen dragen ten 
behoeve van (deel)projecten. 
 
4.2.2.Samenwerkingsverbanden 

 
Zusterverenigingen 

De VMCE exploiteert samen met vijftien andere patiëntenorganisaties een facilitair 
bureau (FBPN, zie 5.3). Met name de hierbij aangesloten Stichting Voedselallergie kan 
synergie in de medische belangenbehartiging opleveren. Hoewel er goed wederzijds 
contact is, zijn er voor uitwerking hiervan nog geen afspraken gemaakt. 
 
In het noorden van het land zal de VMCE het samenwerkingsverband met het 
Astmafonds en de Stichting Voedselallergie continueren, onder andere in de lokale 
initiatieven voor “Schone Scholen”. Dit is een project dat moet leiden tot een beter 
binnenklimaat van scholen, wat van essentieel belang is voor kinderen met een 
allergische aandoening. 
 
Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) 

Sinds 2007 verzorgt de VMCE een onderdeel van de nascholing van 
apothekersassistenten. Op een aantal nascholingen heeft de VMCE haar 
ervaringsdeskundigheid ingebracht met als doel een betere dienstverlening in de 
apotheek. In 2014 zullen we deze samenwerking continueren. Doel is dat de 
apothekersassistenten beter op de hoogte zijn van de farmaceutische patiëntenzorg aan 
mensen met eczeem. 
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4.2.3.Projecten 

 
Zorgprojecten UMC Utrecht 

De VMCE heeft sinds de oprichting intensief contact met het UMC Utrecht. De VMCE 
wordt altijd op de hoogte gehouden en betrokken in deze innovaties. Bijvoorbeeld door 
zitting te nemen in de begeleidingscommissie en projectgroepen, door de projectplannen 
ter goedkeuring en aanvulling voorgelegd te krijgen, dan wel door referent te zijn voor 
de subsidiegever. Op dit moment lopen binnen het UMC Utrecht lopen diverse projecten, 
in verschillende fases, die de VMCE ondersteunt en waar de VMCE de benodigde 
ervaringsdeskundigheid aan levert: 
“E-health” UMC Utrecht afd. Dermatologie, ook wel het Digitaal Eczeem Centrum 
genoemd; 
Project Gezamenlijke Medische Afspraken, UMC Utrecht, Afdeling Dermatologie; 
Opname eczeemkinderen in Hooggebergte Centrum Davos, UMC Utrecht, Afdeling 
Dermatologie; 
Zelfmanagementcursussen voor ouders en volwassenen; 
Inzet sociale media voor adolescenten/jongvolwassenen met eczeem. 
 
4.2.4.Wetenschappelijk onderzoek 

Hoewel de VMCE  geen wetenschappelijk onderzoek kan financieren, is de VMCE wel 
actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Soms is dat in de vorm van 
samenwerkingsprojecten en soms ook door betrokken te zijn bij het werven van 
deelnemers voor wetenschappelijk onderzoek. We hebben dat laatste tot nu toe voor een 
tiental onderzoeken met succes gedaan. 

5.  INSTANDHOUDINGACTIVITEITEN 

5.1.Beleid 

De VMCE  heeft door het beleid en subsidiemogelijkheden van de vorige kabinetten een 

Meerjarenplan 2009-2012 opgesteld en uitgevoerd om beter aan haar doelstellingen te 

kunnen voldoen. Ingegeven door de nieuwe koers van het kabinet Rutte, die drastisch 

bezuinigt op patiëntenorganisaties, was de VMCE genoodzaakt haar koers te wijzigen 

door met activiteiten te stoppen. Het blijft de vraag in welke vorm en hoedanigheid de 

VMCE kan blijven voortbestaan na 2015, wanneer we net zoals in 2014, met 35.000 euro 

subsidie (120.000 euro in 2010) moeten rondkomen. Daarnaast zijn er ook meer eisen 

gesteld waaraan de subsidie mag worden besteed. In 2014 zijn hiervoor reeds plannen 

gemaakt en stappen gezet. Echter blijft dit een punt van aandacht behouden. Evenwel 

kan het ook zo zijn dat de politieke koers weer wordt gewijzigd. 

5.2.Het bestuur 

In 2013 heeft er een drastische wijziging plaatsgevonden in het bestuur. Dit heeft ervoor 

gezorgd dat het “nieuwe” bestuur tijd nodig had om haar taken onderling te verdelen en 

haar visie in een nieuwe lijn te krijgen. Ook in 2014/2015 zal aandacht worden besteed 

aan het behouden van een competent bestuur en een keur aan vrijwilligers. 

 

Het is niet altijd eenvoudig om bestuursvacatures ingevuld te krijgen. In 2013  hebben 

we na een lange periode eindelijk iemand gevonden die de functie van secretaris wil 

invullen. Dit gebeurt op dit moment nog interim maar zal hopelijk na de ALV  een officiële 

status krijgen. Alle functies in het bestuur zullen dan weer vervuld zijn. 

 

Daarbij zijn er knelpunten op het gebied van het inwerken van bestuurders en de 

werklast geweest en dit zal in 2014 nog een punt van aandacht blijven. Het blijft een 

grote uitdaging voor de bestuursleden om alle werkzaamheden, doelen en visies rond te 

krijgen in hun spaarzame uren van vrijwilligerswerk. Alle bestuursleden doen deze 

werkzaamheden vrijwillig en buiten hun andere verplichtingen om.  
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5.3.Vrijwilligersbeleid 

Het bestuur is druk geweest met het vernieuwen van het vrijwilligersbeleid.  

Bij een vereniging die landelijk opereert zonder regionale besturen, blijft het lastig om 

vrijwilligers aan te sturen. Doordat men elkaar weinig ziet ontstaat er weinig binding als 

groep, met mogelijk verlies van motivatie tot gevolg. Gelukkig beschikt de VMCE over 

een relatief groot aantal vrijwilligers, waarvan een deel ook meerdere taken op zich 

neemt. De aansturing, het bieden van activiteiten en ook het inwerken van nieuwe 

vrijwilligers blijft een aandachtspunt. 

5.4.Het facilitair bureau 

De VMCE exploiteert samen met andere patiëntenorganisaties een facilitair bureau, het 

Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties Nederland (FBPN) geheten. Met dit 

samenwerkingsverband heeft de VMCE professionele dienstverlening naar leden en niet-

leden, maar ook binnen de organisatie, gewaarborgd. Samen met de andere aangesloten 

organisaties streven we naar kwalitatief nog betere dienstverlening en standaardisering 

van procedures, gebruik makend van elkaars best practices. 

Anticiperend op het toekomstige beleid, zal de VMCE in 2014 iets minder uren afnemen 

van FBPN dan in 2013. In 2013  zijn er meer uren afgenomen dan in 2012. Dit had te 

maken met de wisseling van het bestuur en het opschonen van ons archief. 

5.5.Uitbestede activiteiten 

De VMCE heeft een aantal taken professioneel uitbesteed, zoals de ondersteunde 

functies, het vervaardigen van drukwerk en het beheer van de website (technisch en 

functioneel). Het zijn competenties die ons inziens niet door vrijwilligers kunnen of 

hoeven te worden uitgevoerd. 

 

Uitvoerende Activiteit 

Facilitair Bureau 
Patiëntenorganisaties Nederland (FBPN) 

• Secretariaat (inkomende en uitgaande post, 

telefoon, e-mail en archivering) 

• Afhandelen bestellingen 

• Bestuursondersteuning 

• Ledenadministratie 

• Ondersteunen financiële administratie 

Accountantskantoor Léon van Dun • Grootboek en jaarrekening 

StijlC • Vormgeving GAAF 

Netty Bogers • Eindredactie GAAF! 

J/N Mediasales • Advertentiewerving GAAF! en website 

Allinone Software • Hosting website en internetforum/chatbox 

• E-mail  

• Onderhoud Content Management Systeem 

en websoftware 
 


