
Beleidsplan 2018/2019 Stichting Afasie Nederland. 

De Stichting Afasie Nederland werd opgericht in 1969. Inmiddels al bijna een halve eeuw zet de                
stichting zich in voor het bevorderen en verbeteren van (kwaliteit van) zorg aan mensen met afasie.                
In de afgelopen bijna 50 jaar is dit doel onveranderd gebleven en ook bij de eerste statutenwijziging                 
ooit van de stichting, in 2015, is dit doel alleen maar gemoderniseerd door de toevoeging van het                 
woord ‘kwaliteit’. Ook na 50 jaar is de SAN springlevend en actief. In 2018 en 2019 zal veel werk                   
worden verzet om het doel van de stichting te blijven nastreven. Verjonging van het bestuur in de                 
komende jaren is daarbij onmisbaar voor de continuïteit van de activiteiten.  
 
Doel van de stichting is: het bevorderen en verbeteren van de (kwaliteit van) zorg aan mensen met 
afasie, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang. De stichting 
heeft geen winstoogmerk (artikel 2.5 van de statuten).  
De stichting tracht haar doel te realiseren door:  

(a) het stimuleren van de wetenschappelijke bestudering van afasie, haar diagnostiek en           
behandeling; 

(b) het bevorderen van de behandelingsmogelijkheden van mensen met afasie; 
(c) het onderzoek naar en het bevorderen van de sociale begeleiding van mensen met afasie; 
(d) het ondersteunen van (i) andere algemeen nut beogende instellingen met een soortgelijke            

doelstelling of (ii) buitenlandse instellingen die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het           
algemeen nut beogen en die een soortgelijke doelstelling hebben; 

(e) het ontplooien van andere activiteiten, die met het doel van de stichting verband houden,              
alles in de ruimste zin van het woord. 

 
Het vermijden van versplintering en gebrek aan samenhang is voor de SAN een belangrijke drijfveer               
geweest om haar inhoudelijke en financiële kracht in te zetten voor de bundeling van alle               
professionele krachten in Nederland (en zo mogelijk Vlaanderen). Dit heeft geleid in 2012 tot de               
oprichting van AfasieNet samen met de Vereniging Klinische Linguïstiek en de Nederlandse            
Vereniging van Afasietherapeuten. In februari 2016 is voor AfasieNet een eigen rechtspersoon            
opgericht. In het bestuur van de Stichting AfasieNet nemen ook bestuursleden van de SAN deel. 

In 2019 viert de SAN haar 50 jarig jubileum. De voorbereidingen hiervoor worden getroffen in 2018. 
 
Zowel de SAN als Afasienet hebben een geheel vernieuwde website gekregen, die op elkaar zijn               
afgestemd en waarop alle informatie vrij toegankelijk is voor professionals, mensen met afasie en              
hun naasten en verwijzers. Intervisie, professionele consultatie en digitale lotgenotengroepen zijn in            
een afgeschermde omgeving geplaatst.  

De SAN zal ook in 2018 en 2019 AfasieNet actief ondersteunen, zowel inhoudelijk als financieel.               
Versterking van de inbreng van andere disciplines (onder andere neurologen en revalidatieartsen) en             
het vormen van communities van mensen met afasie en hun naasten hopen wij te kunnen bereiken.                
Het ondersteunen van projecten in de lijn van de doelstelling van de stichting zal gecontinueerd               
worden. De verkoop van artikelen die voorheen via de website van de SAN werd gefaciliteerd, is                
begin 2016 verplaatst naar AfasieNet. Deze website heeft een specifiek deel gericht op mensen met               
afasie en hun naasten en beschikt over een goed beveiligde en geoutilleerde webshop waar boeken,               
brochures en digitaal materiaal voor behandeling, oefening en ontspanning, gericht op mensen met             
afasie en hun behandelaars, wordt aangeboden.  
De ontmoetingsdagen van jonge onderzoekers op het terrein van afasie worden gecontinueerd.  

 



Ook in 2018/2019 subsidieert de SAN op aanvraag: 

● voor promovendi op het gebied van afasie een tegemoetkoming in de drukkosten van hun              
proefschrift in ruil voor het plaatsen van een samenvatting van hun onderzoek op de website               
van AfasieNet.  

● voor bezoek aan een internationaal afasiecongres: 2 reisbeurzen per jaar.  
● sociale activiteiten voor mensen met afasie en hun naasten 
● ontwikkeling van producten ten behoeve van (de behandeling van) mensen met afasie en             

hun naasten. 
● onderzoek op het gebied van afasie. 
● de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten op het gebied van afasie. 

Een belangrijke taak voor de SAN is het werven van fondsen ten behoeve van de ontwikkeling van                 
producten voor behandelaren en mensen met afasie, het stimuleren van wetenschappelijk           
onderzoek en het bevorderen van de sociale positie van mensen met afasie. Het vermogen van de                
stichting is voor een belangrijk deel afkomstig uit legaten en giften van particulieren. In 2016 en 2017                 
heeft de SAN enkele aanzienlijke legaten ontvangen, waardoor het vermogen van de Stichting is              
toegenomen, nadat de afgelopen tien jaar het vermogen door de ondernomen activiteiten jaarlijks             
afnam. De verbeterde vermogenspositie geeft de Stichting de mogelijkheid het beleid van de             
afgelopen jaren (ook financieel) te continueren.  
 
Bij de laatste statutenwijziging is formeel opgenomen (artikel 2.6) dat geen natuurlijk persoon of 
rechtspersoon over het vermogen van de stichting kan beschikken als ware het zijn eigen vermogen. 
 
De administratie is ondergebracht bij een administratiekantoor. De penningmeester van de Stichting 
onderhoudt het primaire contact met dit kantoor. De jaarrekening wordt elk jaar door een 
accountant gecontroleerd en gepubliceerd op de website van de Stichting. 

 


