Beleidsplan Vereniging Nee-eten!
Over Vereniging Nee-Eten!
In 1997 is de Vereniging voor Ouders van Kinderen met Chronische Voedselweigering en Sondevoeding
(VOKCVS) opgericht. In mei 2001 heeft de vereniging een nieuwe naam aangenomen: Nee-Eten! Deze
nieuwe naam is in 2016 officieel gewijzigd door middel van een notariële Akte van Statutenwijziging.
Inmiddels is de vereniging onder deze naam een begrip geworden onder zowel ouders van kinderen
met chronische voedselproblemen als onder de professionals, die deze ouders en hun kinderen
ondersteunen.

Wat is onze missie
De vereniging richt zich op kinderen met chronische voedselweigering en sondevoeding en de
praktische en psychosociale ondersteuning daarbij van de ouders/verzorgers. Ouders mogen niet
langer alleen staan in hun strijd. De vereniging richt zich op lotgenotencontact, voorlichting en
belangenbehartiging. Verder maakt Nee-eten! zich sterk om de eettherapieplaatsen in Nederland uit
te breiden, ziekenhuizen, consultatiebureaus, artsen en andere beroepsmatig betrokken professionals
voor te lichten en in het algemeen meer bekendheid te geven aan de problematiek van kinderen met
chronische voedselweigering.

Wat doet Nee-eten!













De vereniging onderhoudt een informatieve website over de problematiek rond chronische
voedselweigering en sondevoeding, gericht op zowel ouders/verzorgers van kinderen, die met
deze problematiek te maken hebben, dan wel mensen uit hun omgeving, als professionals
en/of hun verwijzers die in hun praktijk met het onderwerp te maken hebben.
De vereniging brengt periodiek een nieuwsblad uit met artikelen over eetproblemen en
voedselweigering.
Er wordt jaarlijks tenminste één contactdag georganiseerd met informatieve lezingen van
deskundigen en daarnaast uitgebreid ruimte voor lotgenotencontact. Op deze dagen zijn
zowel leden als andere geïnteresseerden welkom.
De vereniging organiseert jaarlijks een familiedag, bedoeld om gezinnen op een ontspannen
en gezellige manier lotgenoten te laten ontmoeten. Deelname aan deze dagen brengt voor
leden geen kosten met zich mee en is volledig verzorgd inclusief eten en drinken.
De vereniging organiseert regelmatig (meestal om het jaar) een symposium, dat (behalve op
ouders) in belangrijke mate gericht is op professionals die in hun praktijk met kinderen met
eetproblematiek te maken hebben.
Vrijwilligers van de vereniging verzorgen telefonisch lotgenotencontact. Zij kunnen soms heel
zinvol bellers naar andere vrijwilligers doorverwijzen, omdat ieder van ons zijn eigen specifieke
ervaringen en kennis heeft. Zij vormen het luisterend oor van de vereniging.
De vereniging neemt op incidentele basis deel aan een projecten gericht op betere
informatievoorziening aan ouders en/of professionals.
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Financiën van de vereniging
De vereniging werkt zonder winstoogmerk en heeft geen personeel in dienst. Alle activiteiten worden
belangeloos uitgevoerd door vrijwilligers waartoe ook de bestuursleden worden gerekend. Zij mogen
hun werkelijk gemaakte kosten declareren; dit betreffen voornamelijk reiskosten, telefoonkosten,
portokosten en administratieve kosten. Er worden geen vacatiegelden betaald.
De activiteiten van de vereniging, zoals hierboven vermeld, worden gefinancierd uit:
 Ontvangen subsidie van het Ministerie van VWS, Fonds PGO. Jaarlijks dienen wij een
subsidieaanvraag in met een begroting en een activiteitenplan.
 Contributies van de leden ad € 30 per jaar
 Donaties
De financiële administratie wordt door de penningmeester bijgehouden. Jaarlijks worden de boeken
van de penningmeester gecontroleerd door de Kascontrolecommissie die zijn bevindingen rapporteert
aan de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.
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