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Aandacht voor

BREED SCALA ONDERWERPEN

Het bestuur heeft in 2013 negen keer
vergaderd en organiseerde in de nazomer een evaluatiedag. De bestuurlijke
aandacht is, zoals elk jaar, naar een
breed scala aan onderwerpen gegaan.
In het onderstaande worden een aantal
eruit springende onderwerpen kort
aangeduid.

presentatie van de lopende projecten.
De Welkomstdag voor nieuwe leden in
Baarn was met twee workshops - van de
kok Paul Faber en kruidenexpert Marry
Foelkel - en twee voordrachten van de
ervaringsdeskundige Marlie Hillekens
en de NTTT-arts E.J. de Rijk, een succes.

Indringend is in het verslagjaar aandacht gegeven aan de financiële
beheersing en de prioritering van de
uitgaven voor de verschillende projecten. De uitgaven zijn in de loop van het
jaar getemporiseerd; daartoe is de tijdelijke inhuur van professionele krachten
sterk beperkt. De inzet van het beleid,
een forse ledengroei tot 10.000 leden, is
nog niet binnen handbereik gekomen.
Een belangrijke voorwaarde om dat te
bereiken maakt het voor de MMV noodzakelijk zich krachtig te manifesteren en
te zorgen voor een gezonde financiële
basis. Volgend jaar staat in het teken
van afronden en consolidatie van de
projecten en (extra) uitgaven met name
in te zetten waar directe kansen liggen
en een concrete vraag is.

De presentatievormen van de vereniging zijn sterk verbeterd: een volledig
vernieuwde website, de start van een
digitale nieuwsbrief en de mogelijkheid
interactief met leden en niet-leden te
communiceren, naast een geplande restyling van het blad Uitzicht, begin 2014.
Voor lezingen en voorlichting zijn er
PowerPoint presentaties en video’s met
ervaringsverhalen gemaakt.
Het met veel inzet van de kookcommissie gelanceerde nieuwe kookboek ‘De
Natuurrijke Keuken’ vindt veel aftrek;
de informatie is tevens nuttig in andere
projecten, zoals de eveneens uitgebrachte Voedingswijzer.

Voorbereiding en evaluatie
ledendagen
De kaderdag in Antropia met een duidelijk samenbindend aspect, was bedoeld
voor leden die actief zijn in de vereniging; met enthousiasme werd deelgenomen aan de rondetafelgesprekken
met bestuursleden.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering
in het Brandpunt was er naast de formele agenda ruimte voor de presentatie
van het kookboek en de overhandiging
van het eerste exemplaar aan Paul Faber. Daarnaast was er tijdens de ALV een
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jaar

Presentatievormen vernieuwd

Het organogram van de vereniging
heeft inhoud en kleur gekregen: de
kookcommissie is zeer productief, de
Medische Advies Raad functioneert en
de eerste adviezen zijn bij het bestuur
neergelegd. De Leden Advies Raad staat
in de startblokken.
De voorgenomen vormgeving van de
te ontwikkelen buitendienst van MMV
richt zich op het revitaliseren van de
regio’s; tot de activiteiten van de buitendienst behoren het organiseren van
avonden die voor iedereen vrij toegankelijk zijn, met als doel de bekendheid
van MMV en de Moermantherapie te
vergroten en het werven van actieve

leden in de eigen regio.
De Moermanacademie ontwikkelde
profielen voor de verschillende geledingen die in de buitendienst actief
zullen worden: artsen, therapeuten en
leden. De Moermanacademie heeft een
basiscursus, die is aan te passen aan de
verschillende functies. Voor de basisinformatie voor artsen, therapeuten
en diëtisten is een actualiseringsslag
nodig. Ten slotte is in het verslagjaar een
voedingsmiddelenlijst met 250 producten
in concept beschikbaar.

Centraal Bureau versterkt
Mede onder druk van de noodzakelijke
kostenreductie is de werkvorm van het
‘kernteam projecten’ in het najaar van
2013 verlaten. Overigens speelden bij
die beslissing ook de voortgang in de
projecten en de wens van het bestuur
voor directe verantwoordelijkheid voor
de verschillende activiteiten/projecten,
een rol. Het Centraal Bureau is – beperkt –
versterkt in menskracht en ICT-faciliteiten.
De subsidieaanvraag van MMV bij het
Ministerie van VWS voor een bijdrage
uit het PGO-Fonds is afgewezen. Na
bemiddeling van de Stichting Laluz is,
met intensieve juridische steun vanuit
een gerenommeerd advocatenkantoor,
een gedegen bezwaarschrift ingediend;
aansluitend zijn door MMV in een
ambtelijke hoorzitting onze argumenten toegelicht. Ook het bezwaar is
afgewezen. Ten slotte zijn met een jurist
opnieuw onze kansen in een gerechtelijke procedure gewogen. De conclusie:
onze kansen zijn klein. Daarop heeft het
bestuur besloten geen verdere pogingen meer te doen.

