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1. Voorwoord

In 2011 zijn kruiden en fytotherapeutica regelmatig in het nieuws geweest, vooral in 
verband met de implementatie van de EU-richtlijn voor Traditionele Kruidengenees-
middelen. Er werden vanuit allerlei partijen ongeruste mailtjes en petities rondge-
stuurd, met als strekking dat alle kruiden verboden zouden worden. Ook het NVF-bu-
reau heeft veel bezorgde vragen beantwoord, verhelderende stukken geplaatst en in-
terviews gegeven. Er was geen sprake van een algeheel verbod (slechts van duidelij-
ker regelgeving omtrent registratie), maar de NVF blijft de ontwikkelingen wel kritisch 
volgen en geeft waar nodig reactie binnen de geëigende kanalen. Een duidelijke en 
goed geïnformeerde stem laten horen blijkt in dergelijke kwesties noodzakelijk. 
Ook de in 2011 (her)opgerichte PR-groep zal zich er op richten snel te reageren bij 
dergelijke kwesties.

Verder heeft het NVF-bestuur in 2011 besloten om de komende jaren consumenten-
voorlichting en publieksinformatie als speerpunt te nemen. De publiekswebsite www.-
infofyto.nl is in 2011 gepositioneerd en zal een belangrijk medium worden om consu-
menten van betrouwbare en begrijpelijke informatie over fytotherapeutica te voorzien. 
Ook is de bedoeling dat deze website de weg gaat wijzen naar deskundige zorgver-
leners (apothekers, therapeuten en artsen).

De samenwerking met de CAH Dronten werd in 2011 gecontinueerd door het organi-
seren van een geslaagd congres over teelt en onderzoek van geneesplanten op lo-
catie in Dronten. 

Ook in 2012 zal de NVF wetenschappelijk onderbouwde informatie over fytotherapie 
naar buiten blijven brengen en alle ontwikkelingen kritisch blijven volgen. Met uw 
steun houden we de vinger aan de pols en kunnen we de kwaliteit van fytotherapie 
en fytotherapeutica blijven bevorderen.

Dr. C.J. (Kees) Beukelman,
Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie

4        NVF jaarverslag 2011

http://www.infofyto.nl/
http://www.infofyto.nl/


2. De Vereniging – organisatie en functioneren

2.1. Bestuur
Het NVF-bestuur was in 2011 als volgt samengesteld:

Dr. C.J. Beukelman, voorzitter
Dr. S.F.A.J. Horsten, penningmeester
Drs. L.K. de Munck-Khoe
Dr. M.T.I. Schüsler-van Hees

Als vaste adviseur is bij de bestuursvergadering aanwezig:
      Drs. A.G.M. van Asseldonk (hoofd NVF-bureau, ambtelijk secretaris bestuur)
   
Het NVF-bestuur vergaderde in 2011 zes keer (24 januari, 28 maart, 6 juni, 19 sep-
tember, 22 november en 12 december). Naast de lopende zaken rond het tijdschrift, 
de congressen, ledenbestand, de subsidieaanvragen bij het Labadiefonds, de NVF-
commissies en de koepelorganisaties werd er gesproken over de publieksgerichte 
website www.infofyto.nl en de daaraan gekoppelde openbare ledenlijst. Begin 2012 
moet deze lijst operationeel zijn. 
Verder zijn het in 2010 gepresenteerde beleidsplan 2010-2014 en de daaruit voort-
vloeiende activiteiten geprioriteerd: publieksvoorlichting zal de komende tijd prioriteit 
krijgen. De NVF heeft slechts zeer beperkte middelen en kan daarom niet op heel 
veel terreinen tegelijk actief zijn. Overige activiteiten moeten door commissies (be-
staande uit leden) worden opgepakt (zie hoofdstuk 10).
Regelmatig zijn de ontwikkelingen binnen de CAM-opleiding bij Saxion Next bespro-
ken (zie paragraaf 4.2). 
Tot slot was er eind 2011 veel aandacht voor subsidiemogelijkheden voor weten-
schappelijk onderzoek naar fytotherapeutica.

2.2. Bureau
De administratieve dienstverlening voor de NVF (het voeren van het NVF-bureau) 
werd ook in 2011 op projectbasis verricht door het Instituut voor Etnobotanie en Zoö-
farmacognosie (IEZ) te Beek-Ubbergen (directie drs. A.G.M. van Asseldonk / H.A.L. 
Albers). Het contract zoals vastgesteld voor juni 2010 – juli 2011 werd verlengd. Het 
bureauwerk werd door mw. F. van der Straeten en mw. M.N. Zijlstra verricht. Als 
NVF-bureauhoofd en inhoudelijk expert is mw. Van Asseldonk actief, terwijl dhr. Al-
bers zaken rond grafische vormgeving, tijdschrift en website onder zijn hoede heeft. 
Eind 2011 heeft mw. Van der Straeten afscheid genomen van het IEZ en de NVF. 
Haar taken werden overgenomen door mw. Van Asseldonk en mw. Zijlstra.

2.3. Leden
Aanvang 2011 had de NVF 306 leden. Per 1 januari 2012 is het ledenaantal 294 
(waarvan 229 gewoon leden, 3 ereleden, 22 student- / seniorenleden en 40 buitenge-
woon leden). Net als in 2010 is het aantal leden iets gedaald, na jaren van een gerin-
ge stijging. We kunnen constateren dat het aantal afmeldingen (een kleine 10% per 
jaar) gelijk blijft, maar dat er minder nieuwe leden bij komen dan in eerdere jaren.
Het ledenbestand is redelijk gelijk verdeeld tussen de beroepsgroepen apothekers, 
artsen, hbo-opgeleide therapeuten en wetenschappers uit diverse richtingen. Telers 
en dierenartsen/diertherapeuten zijn de meest groeiende categorieën binnen het le-
denbestand.
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Er werd in 2011 tweemaal een Openbare Bestuursvergadering/ALV gehouden, op 6 
juni en op 22 november. Bij deze vergaderingen was/waren respectievelijk 0 en 1 le-
den/lid (niet zijnde bestuursleden) aanwezig. Agendapunten tijdens de Openbare Be-
stuursvergaderingen waren het jaarverslag en de begroting 2012, naast de normale 
agendapunten. Tevens zijn in november 2011 bestuursleden dhr. Beukelman en mw. 
De Munck-Khoe statutair afgetreden en herkozen als bestuurslid. 

2.4. Advertenties en (congres-) sponsors
Dit jaar waren er advertenties in het NTvF van:
Biohorma
Bonusan
De Cruydhof
Elvitaal
EuroHerbs
Hahnemann Apotheek
Holisan
NatuurApotheek
Phital
Phyto Treat
Timm Health Care
VSM
Staat uw vaste leverancier hier niet bij, wijs deze dan s.v.p. op het belang van een 
brede ondersteuning van de wetenschappelijke vereniging in dit vakgebied.

In 2011 is voor de advertentieruimteverkoop samengewerkt met JN/MediaSales. 
Eind 2011 is de samenwerking geëvalueerd. Het bestuur heeft besloten de samen-
werking ook in 2012 voort te zetten.
In 2011 is er geen gebruik gemaakt van (congres-)sponsors of andere sponsoring.
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3.  Koepelverenigingen 

3.1. Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV)
Sinds begin 2001 maakt de NVF deel uit van de FMWV. De Federa van ruim 30 ver-
enigingen heeft in totaal ongeveer 12.000 leden. De NVF betaalt voor ieder lid contri-
butie (€ 7,-) aan de FMWV. Alle NVF-leden ontvangen daardoor gratis het tijdschrift 
Mediator. Doel van de Federa is het bevorderen en reguleren van medisch onder-
zoek in Nederland, ze werkt daarin samen met onder meer ZON-Mw (Zorg Onder-
zoek Nederland-sectie Medische Wetenschappen van NWO). 

Een belangrijke activiteit van de FMWV betreft de jaarlijkse wetenschaps- en pu-
blieksdag, die in 2011 het thema Chronic inflammation: new insights and challenges 
had. 
In 2011 schreven Kees Beukelman en Tedje van Asseldonk op verzoek van de Fe-
dera een hoofdstuk over de historie van de NVF voor het jubileumboek. De definiteve 
verschijning van dit boek werd enkele keren uitgesteld en kwam uiteindelijk in 2012 
terecht.

Namens de NVF nam deel aan FMWV-vergaderingen (zie www.federa.org ):  
Dr. C.J. Beukelman

3.2. European Scientific Cooperative On Phytotherapy (E/S/C/O/P)
ESCOP® (European Scientific Cooperative On Phytotherapy) is een Europees over-
legorgaan voor fytotherapie, dat in 1989 is opgericht door nationale verenigingen, 
waaronder de NVF. Het belangrijkste uitvoerende orgaan binnen ESCOP is het we-
tenschappelijke comité. Dit comité is verantwoordelijk voor het bewerken en schrijven 
van ESCOP-monografieën (SPC’s), samenvattingen en richtlijnen voor het medicina-
le gebruik van plantaardige geneesmiddelen (inclusief farmacologie, klinische studies 
en veiligheidsaspecten).

Het ESCOP scientific committee heeft in 2011 vier maal vergaderd. Tijdens deze ver-
gaderingen zijn ongeveer 20-25 projecten behandeld, zowel nieuwe planten als up-
dates van reeds bestaande ESCOP monografieën. De belangrijkste mijlpaal is echter 
het verschijnen van de eerste volledig elektronische monografie (Cimicifuga racemo-
sa). Publicatie van deze monografie vind plaats via de ESCOP website. Het is de be-
doeling dat alle toekomstige monografieën (nieuwe en updates) via deze elektroni-
sche route beschikbaar komen.

Nederlandse vertegenwoordigers in de ESCOP-monografieëncommissie in 2011:
Dr. F.M. van den Dungen
Dr. S.F.A.J. Horsten

Nederlandse vertegenwoordiger in het ESCOP-bestuur in 2011 (www.escop.com ):
Dr. S.F.A.J. Horsten 

7        NVF jaarverslag 2011

http://www.escop.com/
http://www.federa.org/


4.  Overlegorganen

4.1. Deskundigenoverleg Gezondheidsbevorderende Levensmiddelen 
van het Regulier Overleg Warenwet (ROW-DGL) met het ministerie van VWS
Vanaf januari 2002 maakt de NVF deel uit van het ROW-DGL. Het ROW is de plaats 
waar (volgens het reglement van VWS) voorgenomen regelgeving en beleid door de 
overheid met het betrokken maatschappelijk veld wordt overlegd en indien het beleid 
afwijkt van dit overleg zal de overheid dit bij haar maatregelen toelichten. 
In 2011 is een NVF-vertegenwoordiging eenmaal aanwezig geweest bij het ROW-D-
GL. Daarnaast heeft mw. Van Asseldonk namens de NVF (en na overleg met de 
commissie Chinese Fytotherapie) een reactie naar het ministerie van VWS gestuurd 
met kritische vragen en kanttekeningen en adviezen ten aanzien van voorgenomen 
wijzigingen in het warenwetbesluit kruidenpreparaten. Deze wijzigingen bestonden 
onder meer uit het verbieden van een aantal kruiden (waaronder Citrus aurantium en 
Chinese monnikskapsoorten).
Verslagen van het ROW en aanvullende informatie zijn te vinden op www.row.min-
vws.nl .

De NVF werd in 2011 in het ROW-DGL vertegenwoordigd door
Drs. A.G.M. van Asseldonk
Dr. C.J. Beukelman
Drs. Ch. Wauters

4.2. Saxion Next
Mw. Van Asseldonk is in 2011 betrokken geweest bij de adviesraad van de CAM-op-
leiding van Saxion Next. Mw. Schüsler-van Hees vertegenwoordigt de NVF in de be-
roepenveldcommissie van dezelfde CAM-opleiding.
De CAM-opleiding heeft accreditatie aangevraagd bij de NVAO (Nederlands Vlaams 
Accreditatie Orgaan). In 2011 is de aanvraag afgewezen. Het bestuur van de hoge-
school Saxion heeft protest tegen de gang van zaken tijdens de verificatie aangete-
kend bij de commissie van beroep. 
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5. Verenigingsperiodiek (NTvF)

De uitgave van het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie (NTvF) is vanaf 1999 
met behulp van advertentiegelden geprofessionaliseerd. Het aantal betalende abon-
nees is (inclusief NVF-leden) circa 550. Daarnaast verspreidde de NVF gratis exem-
plaren onder medische professionals, beleidsmakers, wetenschappers, branchele-
den en andere betrokkenen. Dit vloeit voort uit de NVF-doelstelling om wetenschap-
pelijke informatie over fytotherapie zo breed mogelijk te verspreiden onder relevante 
doelgroepen. De oplage van het NTvF is 1800 tot 2000. Naast de verzonden exem-
plaren worden extra tijdschriften verspreid bij cursussen, congressen, lezingen en 
scholen.

In het januarinummer van 2011 was het thema kruidenpreparaten in de sport. Daar-
naast werd het NVF-NVGO-congres  besproken en stond er een artikel over een in-
novatie bij TCG-bereidingen in het tijdschrift. Het voorjaarsnummer in 2011 had als 
hoofdonderwerp westerse en oosterse fytotherapie bij darmproblematiek. In dit num-
mer werd verder geschreven over anitioxidantmeting en de EU-richtlijn traditionele 
kruidengeneesmiddelen. Het zomernummer behandelde medicinale honing en fene-
griek bij brandend maagzuur. Het najaarsnummer ten slotte ging over fytotherapie bij 
dieren. In dit nummer werd ook het CIPAM-congres besproken.

De redactie ontving enkele malen positieve reacties van lezers, en zou meer inge-
zonden bijdragen van de leden verwelkomen.

Redactie NTvF in 2011:
Drs. A.G.M. van Asseldonk 
Dr. M.J. Groot
Dr. S.B.A. Halkes (tevens eindredactie)
M. de Jong MSc.
Drs. L.K. de Munck-Khoe
N. Tode-Gottenbos

Eind 2011 is de redactie versterkt met drs. A.S. van der Aa-Kuppler. Zij is dierenarts, 
evenals Dr. M.J. Groot die eind 2011 de redactie verliet.

Bureauredactie in 2011:
Mw. S.F. des Tombe en mw. M.N. Zijlstra

Bladmanagement in 2011:
Mw. M.N. Zijlstra 
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6. Symposia

In 2011 werd één symposium georganiseerd. 

In samenwerking met de Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten werd op 22 november 
het symposium Global opportunities for plants & health in the 21st century gehouden. Aan 
bod kwamen: 

- Systeembiologie en kruidengeneeskunde (prof. dr. Jan van der Greef)
- Cultivating Picrorhiza kurrooa, an endangered medicinal plant from the Ayurvedic 

tradition: A work in progress (dr. Nicholas Larkins)
- Opzet inlandse productieketen oreganoteelt, -verwerking en –toepassing in feed en 

food (Hans van der Mheen en Paul Mensink )
- Snelle, goedkope en diervriendelijke testen om de veiligheid en werking van natuur-

producten vast te stellen (Dr. Raymond Pieters)
- De weg naar plantaardige grondstoffen voor nieuwe medicijnen: resultaten van het 

IKVG project (dr. Henrie Korthout).
- Innovatie in de glastuinbouw (Phyto Glasshouse Applications) (Jolanda.Heistek)
- Veterinary herbal medicines or feed ingredients? Registration choices.(dr. Gerd 

Riedel-Caspari, dir Almapharm)

Dit was een geslaagd congres waarop geanimeerde discussies plaatsvonden met 
zeer deskundige sprekers. Er waren ongeveer 80 deelnemers en veel positieve reac-
ties na afloop. Het verslag van dit congres zal in de loop van 2012 worden gepubli-
ceerd in het NTvF.

Wil Bekkering heet bezoekers welkom op het NVF-symposium namens het bestuur van de CAH.
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7. Websites fyto.nl en infofyto.nl

De NVF-website www.fyto.nl is heel belangrijk voor de contacten naar buiten. Omdat 
nieuwsberichten en agenda steeds worden geactualiseerd wordt de site steeds gro-
ter. Www.fyto.nl  trok in 2011 gemiddeld 2500 hits per dag. Het aantal bezoekers is 
stijgende en lag in 2011 rond de 200 per dag (in 2007 nog rond de 50) die gemiddeld 
2 à 3 pagina’s bekijken. De site is doorgaans nummer één bij Googlen op fytothera-
pie. Ook staat ze als informatiebron genoemd op andere gezaghebbende sites. De 
website wordt elke twee of drie maanden aangevuld vanuit het NTvF met nieuws, 
agenda, artikelen, symposia-aankondigingen enzovoorts. 
De site leidt tot veel vragen aan de NVF, vooral van studenten.

Sinds eind 2010 is hier de website www.infofyto.nl bijgekomen. Deze site voorziet in 
de behoefte aan betrouwbare consumenteninformatie. Naast consumenten gebrui-
ken ook zorgverleners zoals apothekers deze site. Sinds de site online is, is er een 
duidelijke stijging in het aantal bezoekers te zien. In januari 2011 waren dat er 659 
(465 unieke bezoekers). De eerste maanden kwamen er per maand ruim 300 unieke 
bezoekers bij. In april en mei 2011 was er een enorme toename aan bezoekers te 
zien (van zo’n 1150 bezoekers in maart naar bijna 1900 in zowel april als mei). Dit 
had ongetwijfeld te maken met de zorgen die veel mensen zich maakten over de im-
plementatie van de Europese richtlijnen voor kruidengeneesmiddelen en de vele pa-
niekmailtjes die daarover de ronde deden. Ook het interview in de Volkskrant met 
mevrouw Van Asseldonk over dit onderwerp zal hebben bijgedragen aan de vele be-
zoekers. Na mei daalde het aantal bezoekers weer om vanaf oktober weer gestaag 
te stijgen. In december 2011 trok de site 1632 bezoekers (1215 unieke bezoekers). 
Vanaf 2012 zal de site worden uitgebreid met een zoekfunctie om betrouwbare en 
goed opgeleide behandelaars te vinden op een openbare NVF-ledenlijst. Geïnteres-
seerde NVF-leden kunnen zich melden om voor deze openbare ledenlijst in aanmer-
king te komen.

Technisch en grafisch beheer in 2011: 
Dhr. H.A.L. Albers (IEZ).
Inhoudelijk beheer:
Drs. A.G.M. van Asseldonk (IEZ) 

Technisch en grafisch beheer in 2011: 
Dhr. A. T. Paula (Hyperleap).
Inhoudelijk beheer:
Drs. A.G.M. van Asseldonk en mw. M.N. Zijlstra (IEZ)

11        NVF jaarverslag 2011

http://www.infofyto.nl/
http://Www.fyto.nl/
http://www.fyto.nl/


8. R.P. Labadiefonds

De NVF is aangemerkt als instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Succes-
siewet 1956 en kan dus belastingaftrekbare giften ontvangen. Om tegemoet te ko-
men aan de wens tot een duidelijke en zichtbare bestemming van particuliere giften 
aan de NVF heeft het bestuur in 2001 een fonds gesticht: het R.P. Labadiefonds, ge-
noemd naar oprichter en erelid van de NVF, professor Labadie. Het fonds steunt acti-
viteiten die de fytotherapie ten goede komen en waarvoor de financiële middelen on-
voldoende op andere wijze te vinden zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan specifieke 
extra kosten voor fytotherapie gerelateerde stages door studenten of promovendi, of 
aan door NVF-leden opgezet wetenschappelijk onderzoek.

Het Labadiefonds wordt beheerd door het NVF-bestuur. Het fonds wordt vooral ge-
vuld door storting van reis-, auteurs- en onkostenvergoedingen door verschillende 
bestuurs-, bureau-, redactie-, en commissieleden van de NVF. 

In 2011 zijn twee aanvragen behandeld: een onderzoeksproject om de effecten van 
voorbewerking op het metabolismeprofiel van traditionele Chinese kruiden te onder-
zoeken in Graz (Oostenrijk); en een onderzoeksproject naar de biologische activiteit 
van anti-biofilm eiwitten in Costa Rica. Beide aanvragen zijn goedgekeurd en hebben 
een bedrag van € 300,- ontvangen.
Er zijn in 2011 weer donaties ontvangen, veelal vergoedingen van gastdocenten en 
gastauteurs voor het NTvF. Alle gevers hartelijk dank!

Aanvragen voor een bijdrage uit het fonds kunnen worden gericht aan het NVF-be-
stuur, p/a NVF-bureau, Rijksstraatweg 158, Beek-Ubbergen. Wilt u zelf aan het fonds 
bijdragen, stort dan uw gift op bankrekening 1271388 tnv NVF-bureau, Beek-Ubber-
gen, onder vermelding van “R.P. Labadiefonds”. Gaat het om bedragen groter dan € 
1900,- neemt u dan tevoren even contact op in verband met de fiscale afhandeling.

Mutaties R.P. Labadiefonds 2011:
Saldo 01.01.10 € 5.734,04
Af projectbijdragen €    600,00
Af bankkosten €      36,23
Bij €    561,44
Saldo 31.12.09 €  5.659,25
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9. Extern gefinancierde projecten

9.1. Natuurlijk Natural Health (NNH) en Innovatieve Ketens voor Voeding en Ge-
zondheid (IKVG) (CAH)
Sinds enkele jaren is de NVF betrokken bij projecten rond gezondheidsbevorderende 
of medicinale planten, die te maken hebben met de studierichting Voeding en Ge-
zondheid van de Christelijke Agrarische Hogeschool in  Dronten. In 2011 leidde dit 
tot een gezamenlijk symposium, zoals besproken in hoofdstuk 6.

9.2. Innovatie Prestatie Contract (IPC)
Begin 2011 heeft het NVF-bureau contact opgenomen met Agentschap NL om te in-
formeren of de NVF penvoerder kan zijn bij de subsidieregeling voor IPC’s. Dit bleek 
inderdaad het geval te zijn. Aan de bedrijven die participeren in het netwerk van de 
studiegroep Dier & Kruid is gevraagd of hiervoor belangstelling was. Daar kwamen 
niet voldoende reacties op: het minimum aan deelnemende bedrijven is 10. In de-
cember is er een nieuw initiatief gekomen van enkele leden en is er een bijeenkomst 
belegd met een subsidie-expert. Hier namen meer dan voldoende bedrijven aan 
deel. Waarschijnlijk gaat er in 2012 een subsidieaanvraag voor dit project de deur uit.

10.  Commissies

10.1. Oost-West, Chinese Fytotherapie, Onderzoekswerkgroep ABNG-NVF, On-
derwijscommissie
De commissies Oost-West en de onderzoekswerkgroep ABNG-NVF hebben in 2011 
geen activiteiten ontplooid. Ook de onderwijscommissie is in 2011 niet bij elkaar ge-
komen. De activiteit van de commissie Chinese Fytotherapie werd reeds besproken 
in paragraaf 4.1.

10.2. NVF-studiegroep Dier en Kruid (SDK)
Begin 2003 is deze werkgroep opgericht na een oproep van drs G. Kleijer-Ligtenberg 
en drs T. van Asseldonk in het NTvF en het Tijdschrift voor Diergeneeskunde. Het le-
denaantal van de groep stijgt nog steeds. Er zijn inmiddels ruim 116 mensen aange-
meld, waarvan 57 NVF-leden. Op elke bijeenkomst zijn er ongeveer 20 tot 35 deelne-
mers. De groep vergaderde in 2011 drie keer.

* 1 maart: Hans van de Mheen, kruidenteeltkundig onderzoeker en teler van o.a. me-
dicinale oregano, besprak het rapport Medicijnen uit de kas. Wu Xueqing besprak 
TCM binnen de Chinese veterinaire opleiding en onderzoek naar biofilms. Stefan de 
Smet sprak over het inzetten van Bacillus subtilis tegen Clostridium.
* 16 juni: Bart Halkes  presenteerde een onderzoek naar de toepassing van honing-
zalf voor wondheling bij paarden (mok). Claudia Kant gaf een rondleiding op de die-
renartsenpraktijk Den Hoek en Tedje van Asseldonk gaf een beknopte toelichting op 
opzet en verloop van de eerste STEHD-cursus fytotherapie. Tannetje Koning presen-
teerde fyto-casuïstiek bij hond en kat.
* 29 september: Maria Groot deed verslag van het Herban-congres. Ruud Bremmers 
sprak over Regulatory aspects of the use of herbal products in animal feed. Bart Hal-
kes gaf een impressie van het SCWD-symposium Antibiotica veehouderij: hoezo 
geen alternatieven?! Anette van der Aa tenslotte vertelde over een Duitstalige veteri-
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naire werkgroep fytotherapie, die veel lijkt op onze studiegroep, waarmee we contac-
ten gaan onderhouden.

Naast de discussies die volgden op de lezingen wisselden de leden van de studie-
groep nog vele andere nieuwtjes, rapporten en artikelen uit over relevante onderwer-
pen. 

Coördinatie van de SDK in 2011:
Drs. T.van Asseldonk, voorzitter
Drs. G. Kleijer-Ligtenberg, secretaris

10.3. PR-commissie
In 2011 is de PR-commissie (her)ingesteld. Het takenpakket van deze commissie 
omvat:
- Signaleren van media-aandacht voor fytotherapie; zelf hierop reageren (met een 

NVF-persbericht), en/of zorgen dat experts op dit gebied reageren. 
- Aankaarten van fytotherapie (-gerelateerde) thema’s bij politieke partijen en over-

heidsorganen; signaleren van geschikte momenten hiervoor.
- Opstellen en actualiseren van promotiemateriaal en –activiteiten rond de infofyto 

website 
- Promotie van overige NVF-activiteiten waar van toepassing.

Aan de PR-commissie namen in 2011 deel:
Dr. C.J. Beukelman 
Drs. A.G.M. van Asseldonk
Mw. S. de Wit-Vis 
Drs. A. Klink
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11. Financieel gedeelte, kascontrolecommissie

De balans 2011-12 en de jaarrekening 2011 zullen tijdens de Openbare Bestuursver-
gadering/ALV  van 15 juni 2012 worden besproken. Hieronder staan de voorlopige 
jaarcijfers. Deze zijn gecontroleerd en goedgekeurd door de kascommissie op 25 mei 
2012. 
Bij de jaarrekening dient te worden opgemerkt dat het bedrag aan advertentie-inkom-
sten zowel als het bedrag aan uitgaven voor het Tijdschrift flink gedaald lijkt te zijn; 
dit lijkt zo omdat in 2010 de bruto-advertentie-inkomsten zijn geteld en in 2011 de op-
brengsten van de advertentie-exploitatie (dus na aftrek van de wervingskosten).

De kascommissie  gaf het volgende ter overweging mee:
De financiële situatie van de NVF is zorgelijk. Door het negatieve resultaat over 2011 
is het eigen vermogen nu negatief geworden en de vaste verenigingsreserve is ook  
krap bemeten. Daarbij komt dat enkele nota's (webhosting, WA verzekering e.a.) die 
2012 betreffen nu boekhoudtechnisch voor de eerste keer verlegd zijn naar 2012, zo-
dat het resultaat eigenlijk nog geflatteerd is. Het bestuur wordt aangeraden structure-
le maatregelen te treffen om de continuïteit op langere termijn te garanderen. Aan de 
administratie is gevraagd volgend jaar ten behoeve van de kascontrole de diverse 
projecten (zoals tijdschrift) meer te specificeren. Dan kan er ook doelmatiger budget-
controle plaatsvinden.

De NVF- kascommissie bestond in 2011 uit:
Drs. C.M. Catlender 
Drs. M. Jansen 
Ir. A. Korevaar

Op de volgende pagina de jaarrekening en begroting; hieronder de balans:

BALANS  NVF per 31.12.2011
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Saldo Bank-ABN € 367,35 Eigen vermogen -€ 769,18 
Saldo Giro-ING € 2.069,17 Reserve verenigingsfunctioneren € 11.831,58 

spaarING € 2.184,01 
Debiteuren Crediteuren
BTW te ontvangen Nog door de NVF te betalen auteurs
   4e kw 2011 € 275,00    factuur 1e kwartaal 2011 NTvF  € 500,00 
Openst 5 lcontrib € 332,10 Mutaties voorzieningen  € 88,00 
Openst abbon fact € 31,13 
Openst Jnmediasales € 4.986,00 
BTW te ontvangen
   op de openst facturen € 1.396,36 
Openst losnr € 8,96 
Totaal € 11.650,08 Totaal  € 11.650,40 

Eigen vermogen per 1-1 2011 € 519,03 
resultaat jaarrekening -1288,21 -€ 1.288,21 

Eigen vermogen per 31-12 -€ 769,18 2011



JAARREKENING 2010 en 2011; BEGROTING 2011 EN 2012

BATEN werkelijk 2010 begr 2011 werkel 2011 begr 2012

Sponsors  €                  -    €                  -    €                  -    €                  -   

Donatie aan NVF  €           562,81  €           500,00  €                  -    €           500,00 

Ledencontributies  €      18.988,79  €      20.500,00  €      18.819,00  €      21.000,00 

Abonnees  €        7.573,25  €        7.700,00  €        8.358,39  €        8.000,00 

Extra kosten betaaloverschrijding  €           100,80  €                  -    €                  -    €                  -   

Advertenties  €      19.270,15  €      25.500,00  €      18.677,25  €      20.000,00 

Entrees/symposium  €        6.000,00  €                  -    €        6.000,00 

Losse verkoop boek, tijdschrift, map  €           350,07  €           400,00  €           328,46  €           400,00 

Sponsorbijdr.congres/standhuur  €        1.000,00  €                  -    €        1.000,00 

Rente  €             15,56  €           200,00  €             64,44  €             25,00 

Auteursrechtverg. Aan NVF  €             22,50  €           100,00  €                  -    €             25,00 

Opnemen uit eigen reserves  €                  -    €                  -    €                  -    €                  -   

NVF- bureau  €                  -    €                  -    €                  -    €                  -   

Project infofyto  €      26.400,00  €        4.000,00  €                  -    €        5.000,00 

som  €      73.283,93  €      65.900,00  €      46.247,54  €      61.950,00 

KOSTEN

NVF-bureau (incl. onkosten)  €      20.871,13  €      23.000,00  €      23.000,04  €      23.000,00 

Verzekeringen  €           171,36  €           150,00  €                  -    €           180,00 

Vergaderk. Bestuur+ Cie  €        1.758,56  €        1.200,00  €           912,39  €        1.500,00 

ESCOP contributie  €        2.169,66  €        1.700,00  €        1.477,49  €        1.820,00 

Symposiumuitgaven (+ALV)  €                  -    €        6.000,00  €                  -    €        6.000,00 

Fytotijdschrift (NTvF)  €      20.975,13  €      26.400,00  €      18.824,05  €      19.000,00 

Lidmaatschap. FMWV)  €        2.362,50  €        2.800,00  €        2.302,50  €        2.800,00 

Kadobon, relatiegeschenk, jubileum  €                  -    €                  -    €           170,00  €                  -   

Website fyto.nl  €             74,35  €           100,00  €                  -    €           100,00 

Drukwerk NVF  €           311,86  €           400,00  €           244,52  €           300,00 

Verliezen door oninbare rekeningen  €           376,98  €             50,00  €           359,07  €           100,00 

Bank-en girokosten  €           136,84  €           100,00  €           219,05  €           150,00 

Vrijwilligers  €           322,25  €           500,00  €                  -    €                  -   

Incassokosten  €                  -    €                  -    €                  -    €                  -   

PR uitgaven  €                  -    €           500,00  €                  -    €                  -   

Project infofyto  €      26.456,29  €        3.000,00  €                  -    €        7.000,00 

Antwnr (10); kamer v kooph (11)  €           122,00  €                  -    €             26,64  €                  -   

som  €      76.108,91  €      65.900,00  €      47.535,75  €      61.950,00 

Resultaat  €       2.824,98-  €                  -    €       1.288,21-  €                  -   

Begroting NTvF 2012

Specificatie begroting NTvF* Offerte IEZ voor NVF Bureau 2012

Drukkosten (incl opm,sealen)  €        7.200,00 

Porto  €        3.000,00 Onkosten (porto-, telefoon-, kantoor-,

Spellingscontrole  €           600,00 
reiskosten, 
papier/inkt)

 €        4.800,00 

Hoofdredactie  €        2.000,00 Leden e a administratie, bestuur, websites  

Auteursvergoedingen  €        3.800,00 ca 760 uur a 20,-  €      15.200,00 

Eindredactie  €           800,00 Coördinerend inhoudelijk werk (bureauhoofd)

Bladmanagement  €        1.600,00 ca 30 uur a 100,--  €        3.000,00 

som  €      19.000,00 som  €      23.000,00 
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