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het verbinden, ondersteunen en behartigen van belangen ouders en mensen met 

zeer zeldzame syndronen die samenhangen met een verstandelijke beperking en/of 

leermoeilijkheden.

Bijdragen leden

Subsidie

verwanten/verantwoordelijken. 3. opvangen van signalen en deze doorspelen naar de juiste plekken, b.v. relevante medici of belangenbehartigers.

Zeldsamen faciliteert op drie gebieden: 1. toegankelijk maken van informatie voor de doelgroep. 2. opzetten persoonlijk contact tussen ouders/

Vereniging Zeldsamen faciliteert ouders en verwanten van mensen met een zeer zeldzame afwijking op één van de chromosomen of genen.



Bestuur ontvangt vacatiegeld en onkostenvergoeding

Lotgenotencontact

Infomatievoorzening

Belangenbehartiging

Het jaar 2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar, zo ook voor de vereniging ZeldSamen.
Gelukkig konden we het jaar nog wel starten met een heel succesvol symposium. 
Onze jaarlijkse familiedag, het belangrijkste ontmoetingsmoment voor onze vereniging, kon helaas niet doorgaan. 
Desondanks stond de vereniging zeker niet stil. Ons magazine ZeldSamen verscheen gewoon, 
met persoonlijke verhalen vol herkenning en informatie van professionals. Het magazine is een 
belangrijk onderdeel van de binding met en tussen onze leden. Er werd gewerkt aan een folder, 
die vanaf 2021 uitgedeeld kan worden aan ouders die een diagnose voor hun kind krijgen.  
Ook waren we druk bezig met het ontwerpen van een database (het ZeldSamen Netwerk) waar 
je je kan registreren met een zeldzame genetische aandoening. 
Naar aanleiding van de resultaten van ons symposium in januari, zijn we in gesprek gegaan
met diverse partijen, zoals het Erfocentrum, klinisch genetici en Waihonapedia. 
We ondersteunden ook diverse onderzoeksaanvragen van artsen en onderzoekers, die met hun
onderzoek de kennis over zeldzame genetische aandoeningen willen vergroten en de zorg en
ondersteuning voor onze kinderen willen verbeteren.  
We zijn als vereniging in 2020 lid geworden van de VSOP, de Vereniging Samenwerkende Ouder- 
en Patiëntenorganisaties. De VSOP zet zich als koepelorganisatie in voor zeldzame en 
genetische aandoeningen en heeft nu 87 lidorganisaties. Hiernaast zijn we ook
nog steeds lid van Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap,
verstandelijke beperking of chronische ziekte. Onze leden horen eigenlijk bij beide koepels thuis.  
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Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het 
jaar waarin de gesubsidieerde lasten zijn gemaakt.

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop zij betrekking hebben




