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Van de Voorzitter,
Dit is het jaarverslag over 2011 van onze vereniging. Ik hoop dat u het met 

interesse zult lezen. Ik geef in mijn voorwoord een korte schets van een aantal 

zaken die in meer detail in het verslag zijn terug te vinden.

Het jaar 2011 is het jaar waarin de klok heeft geluid, die aankondigt dat er grote 

veranderingen op komst zijn in het veld van de GGz. Forse bezuinigingen en een 

fors bedrag aan eigen bijdrages van cliënten. Ook alle cliëntenverenigingen moeten 

fl ink inleveren. Onze vereniging zal in 2014 nog maar  35.000 euro subsidie 

krijgen in plaats van de 120.000 in 2011. In de tweede helft van het jaar hebben 

we een begin gemaakt met het ontwikkelen van een plan van aanmaak hoe we met 

minder middelen de vereniging kunnen voortzetten. Dit zal in de eerste helft van 

2012 verder worden uitgewerkt.

In 2011 hebben we juist een steviger beleid kunnen neer zetten. Meer actualiteit 

op de website, acties en contacten in politiek Den Haag, nauwere banden met 

adhd-xtra,  zoals u kunt lezen in dit jaarverslag.

Begin 2011 zijn we verhuisd van Bilthoven naar de Maliebaan in Utrecht. We zijn 

hierdoor meer los komen te staan van Balans. Iedere 2 maanden is er echter 

contact  tussen  ons bestuur met de directie van Balans, opdat we op de hoogte 

blijven van elkaars activiteiten. 

Impulsief  is nu echt het blad van de vereniging geworden dankzij de inspanningen 

van onze hoofdredactrice. Tessa de Reus, onze spin in het web op het kantoor,  

participeert in het bestuur van ADHD-Europe, hetgeen tot internationale 

samenwerking en uitwisseling leidt.

Acties gericht op meer leden hebben niet het gehoopte resultaat gehad. Dat is 

jammer, want dit had onze fi nanciële positie aanzienlijk kunnen verbeteren voor de 

komende jaren.

De samenwerking met het Landelijk Platform GGz en de CG-Raad  is dit 

jaar geïntensiveerd. Het bestuur is actief binnen de vergaderingen en 

overlegstructuren van deze koepels.

Ik wil hier met name ook Tessa de Reus en Julie Houben bedanken voor hun inzet 

en hun inspanningen op het kantoor en voor het blad. Zij vormen de kern van onze 

vereniging en zijn volstrekt onmisbaar.

Lex Pull, 

voorzitter.
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In 2011 heeft Impuls zich vanuit de subsidie van VWS 

nog kunnen richten op de drie pijlers, bekend als 

Pijler Voorlichting, Pijler Belangenbehartiging en Pijler 

Lotgenotencontact. 

Pijler Belangenbehartiging

  AD(H)D en Rijbewijs
In 2011 is door met name de hoofdredacteur van de 

Impulsief, Julie Houben, door gegaan met het onderwerp 

AD(H)D en Rijbewijs. Op 25 mei verschijnt een concept 

rapport met een advies over de rijbewijskeuringen vanuit 

de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie), na te 

lezen op de site www.nvvp.net. Impuls mag commentaar 

leveren op dit concept rapport tot 31 augustus en heeft 

dit ook gedaan. De NVvP zou over al deze commentaren 

gaan vergaderen op 10 oktober. Deze vergadering 

heeft uiteindelijk pas plaatsgevonden in november. Na 

deze vergadering over het concept rapport zijn alle 

commentaren verwerkt in het advies. Helaas betekent 

dit pas een vervolgvergadering over het defi nitieve 

rapport begin 2012. Impuls heeft op 8 juni net voor 

het zomerreces een brief de deur uit gedaan aan alle 

Kamerleden van de Vaste Commissie Infrastructuur en 

Milieu en naar Minister Schultz van Haegen waarin wij 

pleiten voor afschaffi ng van de (her)keuringen. Het is 

niet onopgemerkt gebleven zowel nu.nl en spitsnieuws.

nl wijden er een stuk aan. Op 24 juni schuiven Tessa de 

Reus en Julie Houben namens Impuls aan bij een Ronde 

Tafelgesprek met PvdA Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester. 

Naast allerlei andere onderwerpen omtrent AD(H)D, 

kaarten wij ook wederom de afschaffi ng van de (her)keuring 

aan. Lea Bouwmeester belooft het op haar beurt weer 

aan te kaarten bij haar collega Sharon Dijksma. Charlie 

Aptroot (VVD) en Robin van der Velden (SP) reageren 

na het zomerreces positief op het pleiten van afschaffi ng 

van de keuringen in het grote Overleg Verkeersveiligheid, 

dat plaatsvindt op 8 september. Vanuit de hoek van D’66 

en de SP blijft het erg stil. Uiteindelijk heeft SP nog wel 

Kamervragen gesteld over medische keuringen. 

Ook heeft Impuls contact gelegd in het najaar van 2011 

met de Vara Ombudsman die graag een uitzending 

willen maken over de waanzin van de willekeur van 

rijbewijskeuringen. Dit heeft geresulteerd in een opname 

op het Impulskantoor aan de Maliebaan te Utrecht in de 

eerste week van december. De uitzending volgt begin 

2012.

Kortom Impuls is erg strijdlustig als het de afschaffi ng van 

de rijbewijskeuringen betreft.

  Acties tegen de aangekondigde bezuinigingen
In 2011 zijn er fl inke bezuinigingen bekend gemaakt, 

niet alleen binnen de zorg zelf (denk aan het PGB, de 

eigen bijdrage binnen de GGz en het ingrijpen in de Wet 

tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 

(Wtcg)) maar ook bezuinigingen als het gaat om subsidie 

voor Patiënten-, Gehandicapten-, en Ouderenorganisaties. 

Deze laatste organisaties krijgen vanaf 2012 geen enkele 

subsidie meer vanuit VWS en de geldkraan voor de 

overige twee organisaties wordt in drie jaar tijd behoorlijk 

dichtgedraaid. 

Er zijn met de bekendmaking van al deze bezuinigen allerlei 

acties op gezet vanuit met name de koepelorganisaties. 

Op woensdag 29 juni 2011 was er een grote manifestatie 

op het Malieveld in Den Haag, dit werd onder andere 

georganiseerd door het Landelijk Platform GGz. 

Impuls was hierbij. Een heus protestlied werd gezongen en 

cliënten uit de GGz werden aan het woord gelaten.

Op maandag 19 september 2011 was er nog een actie 

georganiseerd door de CG-Raad, Platform VG, NPCF 

en de LPGGz in samenwerking met FNV Bondgenoten. 

‘Stop de Stapeling’ vond plaats op het Malieveld in Den 

Haag. Alle betrokken organisaties hadden alles uit de 

kast getrokken om op ludieke wijze aandacht te vragen 

voor de bezuinigingen die hun achterban zou gaan 

treffen; de Babbelbox, Gooi je probleem maar over de 

schutting en Achter de geranium, waren onderdelen 

van het programma. En wederom was ook hier Impuls 

vertegenwoordigd.

Beide actiedagen hebben rond de 10.000 mensen 

getrokken.

De drie pijlers waar Impuls op is gericht in haar werkzaamheden
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  ADHD Europe 
Het laatste weekend van februari 2011 is Tessa de Reus 

naar Rome gereisd om deel te nemen aan de Annual 

General Meeting (AGM) 

van ADHD Europe. Dit 

jaar werd de AGM voor 

het eerst gekoppeld aan 

een conferentie dat door 

de lokale vereniging voor 

ADHD (AIFA) samen 

met het netwerk van 

ADHD Europe werd 

georganiseerd. Sprekers uit diverse Europese landen waren 

uitgenodigd, waaronder Drs. Sandra Kooij.

Het doel is om iedere twee tot drie jaar een conferentie 

te koppelen aan de AGM, in een Europees land waar de 

informatie omtrent AD(H)D nog hard nodig is.

Op vrijdagavond 25 februari werd gestart met de AGM en 

op zondagochtend 27 februari werd de AGM afgemaakt. 21 

organisaties uit Europe waren vertegenwoordigd op deze 

AGM. Op zondagochtend werden er nieuwe bestuursleden 

gekozen. Tessa de Reus is door het bestuur van Impuls als 

kandidaat naar voren geschoven om namens Impuls in het 

bestuur van ADHD Europe zitting te nemen. Zij is gekozen 

tot algemeen bestuurslid op de AGM van 2011.

Bij de rondvraag heeft Tessa ingebracht of er misschien 

vanuit alle landen gekeken kan gaan worden naar het 

halen van het rijbewijs om hierover meer informatie te 

verzamelen en een overzicht te krijgen hoe dit is geregeld 

in de Europese landen. Een tweede punt dat zij inbracht 

is de kwaliteit van coaching, omdat dit geen beschermd 

beroep is. Hoe is het daarmee  in de Europese landen in 

het algemeen gesteld?

Tijdens de AGM werd bekendgemaakt dat er een update 

zou komen van de ADHD-Europe Survey waaraan 28 

lidorganisaties uit 21 landen hebben meegewerkt. De 

ADHD-Europe Survey gaat over ‘Diagnosis & Treatment of 

ADHD in Europe’ versie 2011.

Halverwege juni 2011 heeft er een vergaderweekend voor 

het bestuur plaatsgevonden in België. Tessa de Reus 

ADHD Awareness Week 18-25 September 2011

Thank you for your interest!IBAN: BE45 0682 4982 9789   BIC: GKCCBEBB

is hier aanwezig geweest en heeft de nieuwe surveys 

overhandigd gekregen. De surveys zijn te bestellen via 

www.adhdeurope.eu en kosten € 8, -. 

In de zomer van 2011 is er een nieuwe postkaartenactie 

vanuit ADHD Europe gestart voor de ADHD Awareness 

Week van 18 tot en met 25 september 2011. Tijdens 

deze Awareness Week zijn er in alle aangesloten Europese 

landen diverse activiteiten en evenementen georganiseerd 

op het gebied van ADHD.

  Combilidmaatschap Pas 
Tijdens de bestuursvergadering van 8 februari 2011 zijn 

Karin van den Bosch en Paul Hubert van Vereniging PAS 

(Belangenvereniging voor en door hoogbegaafde personen 

uit het Autismespectrum) aangeschoven om met ons te 

brainstormen over mogelijke samenwerking. Concreet is 

hieruit gekomen dat gesproken zou gaan worden met het 

bestuur van PAS om in ieder geval een combilidmaatschap 

mogelijk te maken. 

Vanaf juli 2011 is er de mogelijkheid om bij beide 

verenigingen aan te geven dat je lid bent van de ander en 

dan krijg je bij één van de verenigingen 20% korting op het 

lidmaatschap.

Een dergelijk combilidmaatschap bestond al bij Impuls voor 

Balans en de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme).

  Netwerk
Daarnaast is Impuls lid van en/of heeft contact met:

de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad), 

Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlandse Patiënten 

Consumenten Federatie (NPCF) en Stichting ADHD 

Netwerk (voorheen: Netwerk ADHD bij volwassenen) en 

ADHD Europe.
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Pijler Voorlichting

  Advies- en Informatielijn
De Advies- en Informatielijn zoals deze voorheen werd 

gedaan, is door de verhuizing van Impuls, naar een eigen 

kantoor in Utrecht, opgeheven sinds maart 2011. De 

Advies- en Informatielijn van Balans was tot aan maart 

2011 ook nog beschikbaar voor Impuls. Na 1 maart 2011 

is Impuls beschikbaar op het telefoonnummer (+31) 30 

231 08 14 (lokaal tarief) voor alle informatie en vragen. 

De coördinator, Tessa de Reus, en de hoofdredacteur, 

Julie Houben, proberen de vragen zo goed mogelijk te 

beantwoorden en waar mogelijk informatie te verstrekken.

  Website
In 2011 is Julie Houben zeer actief geweest met het 

bijhouden van de website en het voorzien van de website 

van nieuwe up-to-date content. De website wordt steeds 

beter bezocht. In september 2011 is er tijdens een 

brainstormsessie van het bestuur besloten om een 

adviseur interactieve media te laten kijken naar de website 

van Impuls. Om zo de navigatiestructuur op de website 

goed aan te pakken en duidelijker te maken. In 2012 zal 

hier verder aan worden gewerkt.

  Impuls Interactief – ‘Jij en je Brein’
Op woensdag 6  april 2011 heeft Impuls in samenwerking 

met Vereniging Woortblind een laatste grootschalige dag 

georganiseerd in Noordwijkerhout, ‘Jij en je Brein’. Deze 

dag was qua opzet geheel anders. Het was een interactieve 

dag met een 14-tal workshops die plaatsvonden in 

drie verschillende rondes, bijvoorbeeld een workshop  

Mindmappen, een workshop de Opruim Survival, een 

workshop Mandala tekenen, een interactieve lezing over 

Neurofeedback bij ADHD, maar ook drie lezingen over 

Dyslexie verzorgd door Woortblind. De opening werd 

verzorgd door schaatslegende Jan Ykema en er werd een 

afsluitende piano act gespeeld door Bartolomeus.

Ook de locatie waar deze dag werd georganiseerd was 

anders dan andere jaren, namelijk NH De Leeuwenhorst 

te Noordwijkerhout. Er hebben totaal 241 mensen 

deelgenomen aan ‘Jij en je Brein’.

Deze dag is bedoeld als een opstap naar meer kleinschalige 

regionale themabijeenkomsten die Impuls vanaf 2012 

wil gaan organiseren in samenwerking met de AD(H)

D-café organisatoren en de regionale telefonische 

contactpersonen.

Verspreiding van folders
Impuls heeft een drietal folders: (zie rechts).

De  ‘Algemene informatiefolder over vereniging Impuls’ 

hierin kun je meer lezen over de activiteiten van Impuls. 

De folder ‘Informatie over ADHD bij volwassenen’ deze 

geeft je in het kort informatie over de stoornis. 

En de ‘AD(H)D-café folder’ waarin staat uitgelegd wat een 

AD(H)D-café inhoudt.

Ook is er de fl yer van adhdXtra voor gratis onafhankelijk 

interactief lotgenotencontact.

Alle folders zijn kosteloos te bestellen via de website, 

telefonisch of per e-mail.

In kwartaal twee en drie van 2011 heeft Impuls door 

IDS (Information Display Services) de Impulsfolder laten 

verspreiden over 3.000 aangesloten huisartsenpraktijken 

door heel Nederland. In totaal werden 20 stuks van de 

folder per huisartsenpraktijk neergelegd en als deze 20 

exemplaren op waren dan werd het aangevuld. 

Dit alles in de hoop dat hierdoor het ledenaantal zou gaan 

stijgen. Wij hebben naar aanleiding van deze verspreiding 

niet echt een daadwerkelijke aanwas van leden gezien 

en vanwege de  hoge kosten van deze service en het 

toch teleurstellende resultaat is besloten om hier geen 

doorgang aan te geven.

Vier maal per jaar komt er een ADHD Wachtkamerspecial 

uit waarop iedereen zich gratis via de antwoordkaartjes 

kan inschrijven tevens ontvang je dan informatie van de 

desbetreffende vereniging. Tot aan september 2011 zaten 

hier twee antwoordkaartjes, te noemen van Impuls en van 

Balans. Impuls heeft besloten om deze antwoordkaartjes in 

de ADHD Wachtkamerspecials te continueren in het kader 

van bekendheid van de vereniging en ledenwerving. 

Vanaf oktober 2011 is alleen het antwoordkaartje van 

Vereniging Impuls nog te vinden in deze specials.

Deze ADHD Wachtkamerspecial is een uitgave 

GROENHOF CONGRESORGANISATIE
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van Academic Pharmaceutical Productions BV met een onafhankelijke 

redactieadviesraad . 

Mede mogelijk gemaakt door Janssen-Cilag B.V.

Verder vindt de verspreiding van de folders plaats door vrijwilligers binnen hun 

eigen regio, via de AD(H)D-café’s, via Tessa de Reus, via  stands op symposia en 

via de aanvraag van foldermateriaal via de website van Impuls.

i n f o r m a t i e f o l d e r  o v e r
Lidmaatschap/abonnement
U kunt zich als lid van Impuls aanmelden door:

●  contact op te nemen met het landelijk bureau 

 van Impuls, tel. (030) 231 08 14 
 (ma t/m vrij 9.00-17.00 uur) of

●  het online aanmeldformulier in te vullen op  

www.impulsdigitaal.nlInstellingen kunnen zich abonneren op het kwartaalblad 

Impulsief. Neem hiervoor contact op met het landelijk 

bureau van Impuls.
De tarievenU kunt kiezen hoe u wilt betalen: door middel van 

automatische incasso of met de acceptgiro die u wordt 

toegezonden nadat de aanmelding is ontvangen. 

Zie voor de tarieven onderstaande tabel. 

Automatische  Accept-

 

incasso 
giro

Leden en buitengewone leden € 37,50 
€ 42,50

Studenten en jongeren  
€ 32,50 

€ 37,50

tot 25 jaar
Leden/abonnees buitenland € 57,50 

€ 62,50

Abonnees (instellingen) 
€ 42,50 

€ 47,50

Als lid van Impuls krijgt u 20% korting op het 

lidmaatschap van Balans, PAS en/of de NVA.
TientjesledenEr is ook de mogelijkheid om tientjeslid te worden. 

Hiermee steun je Impuls en kun je met ledenkorting 

naar het Symposium. Je ontvangt dan niet het blad 

Impulsief.
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vereniging

             voor volwassenen met 

en aanverwante stoornissen

Adhd

i n f o r m a t i e f o l d e r  o v e r

b i j  v o l w a s s e n e n
Adhd

Impuls
Vereniging voor volwassenen met ADHD 

en  aanverwante stoornissen

Impuls streeft sinds haar oprichting in 1999 naar 

verbetering van het leefklimaat van de doelgroep 

en bevordering van integratie in de samenleving, 

zodat volwassenen met ADHD en aanverwante 

stoornissen kunnen deelnemen aan alle aspecten 

van de samenleving.

Impuls heeft drie kerntaken: voorlichting geven, 

bevorderen en ondersteunen van lotgenotencontact 

en opkomen voor de belangen van haar leden.

Informatie

ADHD bij volwassenen, Inleiding in diagnostiek 

en behandeling, J.J. Sandra Kooij. Uitg. Swets & 

Zeitlinger B.V., Lisse, 2002. ISBN 90 265 1722 x*

Zie voor meer informatie en literatuur over ADHD 

en aanverwante stoornissen en/of de vereniging  

www.impulsdigitaal.nl.

*) dit boek is tevens gebruikt als bron voor deze informatiefolder.

Lidmaatschap/abonnement

U kunt zich als lid van Impuls aanmelden door:

●  contact op te nemen met het landelijk bureau 

 van Impuls, tel. (030) 231 08 14 

 (ma t/m vrij 9.00-17.00 uur) of

●  het online aanmeldformulier in te vullen op  

www.impulsdigitaal.nl

Instellingen kunnen zich abonneren op het kwartaalblad 

Impulsief. Neem hiervoor contact op met het landelijk 

bureau van Impuls.

De tarieven

U kunt kiezen hoe u wilt betalen: door middel van 

automatische incasso of met de acceptgiro die u wordt 

toegezonden nadat de aanmelding is ontvangen. 

Zie voor de tarieven onderstaande tabel.

 
Automatische  Accept-

 
incasso giro

Leden en buitengewone leden € 37,50 € 42,50

Studenten en jongeren  € 32,50 € 37,50

tot 25 jaar

Leden/abonnees buitenland € 57,50 € 62,50

Abonnees (instellingen) € 42,50 € 47,50

Als lid van Impuls krijgt u 20% korting op het 

lidmaatschap van Balans, NVA en/of PAS.

Tientjesleden

Er is ook de mogelijkheid om tientjeslid te worden. 

Hiermee steun je Impuls en kun je met ledenkorting 

naar het Symposium. Je ontvangt dan niet het blad 

Impulsief.

     dageli jks 
  lotgenotencontact 
op het actieve 
      forum adhdXtra

adhdXtra staat voor onafhankelijk interactief 
lotgenotencontact voor ADHD en/of aanverwante 
stoornissen zoals Borderline, PDD-NOS, ODD etc. 
adhdXtra staat open voor iedereen met adhd en 
aanverwante, partners, ouders, broers en zussen 
maar ook voor direct betrokkenen in de zorg en 
het onderwijs. adhdXtra kent geen vereniging- of 
stichtingvorm maar heeft een samenwerkingsverband 
met Impuls, vereniging voor volwassenen met adhd en 
aanverwanten. Het forum is toegankelijk vanaf 18 jaar.

adhdXtra is het meest actieve forum van Nederland, 
dagelijks bezoeken velen het forum en reageren op, 
of plaatsen nieuwe berichten. Bij het interactieve 
lotgenotencontact van adhdXtra vinden velen her- en 
erkenning van de problemen waarmee zij dagelijks 
worden geconfronteerd, of dat nu ouders van 
kinderen met ADHD en/of aanverwante stoornis zijn of 
volwassenen.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het 
forum.
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  Impulsief – Hèt tijdschrift voor volwassenen 
met AD(H)D
Vanaf 1 januari 2011 wordt de Impulsief uitgegeven 

door Impuls. Door Julie Houben, hoofdredacteur van de 

Impulsief, is uitgezocht wat de meest goedkope manier is 

om de Impulsief te laten drukken en uit te laten geven. In 

de loop van 2011 is de Impulsief verschenen met minder 

pagina’s en op een ander kwaliteit papier

Ook in 2011 is de Impulsief vier maal verschenen. Waarbij 

het vierde nummer een echt actienummer werd om 

aandacht te vragen voor de enorme bezuinigingen binnen 

het subsidiebeleid 2012-2014

In 2011 werd o.a. geschreven over:

- Januari 2011 :   ‘De leefmethode van schaatslegende 

Jan Ykema’ en ‘ADHD in je relatie’

- April 2011 :    ‘Alles over rijbewijskeuringen’ en ‘ADHD 

& ADD: Grote verschillen’ 

- Juli 2011 :   ‘Medicatie maakt een boel los’ en ‘Social 

Media Tips & Tricks’

- Oktober 2011 :   Actienummer: ‘Help! De politiek kleedt 

ons uit!´

De laatste twee pagina’s werden in 2011 wederom 

voorzien van informatie over alle AD(H)D-cafe’s en de 

telefonische regionale contactpersonen.. Deze informatie 

wordt verzameld, geschreven en up-to-date gehouden door 

Tessa de Reus. Tevens valt in elke Impulsief voorin een 

stukje van de voorzitter te lezen. En in de Impulsief staat 

verenigingsnieuws te lezen.

  Training vrijwilligers Impuls
In het najaar van 2011 heeft Impuls een vervolg training 

georganiseerd voor alle vrijwilligers. Vanwege het drukken 

van de kosten is gezocht naar goedkope locaties waar 

de training kon worden gegeven. De eerste training werd 

aangeboden op zaterdag 5 november in de vergaderzaal 

aan de Maliebaan te Utrecht en de tweede training is 

aangeboden op zaterdag 19 november in het wijkcentrum De 

Gerenlanden te Zwolle. De training werd wederom verzorgd 

door het HEE-Team (vanuit het Trimbos Instituut) en was 

een verdieping op de training van vorig jaar. Natuurlijk was 

het ook mogelijk voor nieuwe vrijwilligers om voor een eerste 

keer deel te nemen aan de training. De nadruk lag met 

name op het inzetten van de eigen ervaringsdeskundigheid 

binnen een AD(H)D-café, het stellen van grenzen in moeilijke 

situaties, het voeren van een goed gesprek, kortom alles 

met betrekking tot communicatie. 
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Er werden veel praktische tips gegeven en actieve oefeningen, bijvoorbeeld een 

rollenspel, gedaan tijdens de training. En er is goed rekening gehouden met 

de doelgroep door veel korte pauzes in te lassen. Alle deelnemers hebben een 

certifi caat ontvangen. Impuls streeft ernaar om ieder jaar een training aan te 

bieden aan alle vrijwilligers om op deze wijze met behulp van alle vrijwilligers tot 

een sterk landelijk dekkende vereniging uit te groeien.

   Nieuw onder de pijler voorlichting is 
Social Media

Ieder jaar komen het bestuur en de twee medewerkers, Julie Houben en Tessa 

de Reus, enkele keren bij elkaar voor een heisessie of een brainstormsessie. 

Op zaterdag 8 januari 2011 vond een heisessie plaats in Nootdorp waarbij het 

ochtendprogramma werd geleid door Paul van den Broek. Allerlei onderwerpen 

over de toekomst van Impuls zijn besproken. Een sterkte/zwakte analyse is in 

subgroepen gemaakt en er is gediscussieerd over de werkwijze en aanpak van 

Impuls.

’s Middags heeft Marya Yaqin van het Analyse Centre  ons de fi jne kneepjes van de 

Social Media uitgelegd. Hoe twitter je? Waarom maak je een Facebookpagina aan? 

En wat zet je op LinkedIn?

Een zeer heldere uitleg en een erg enthousiasmerend verhaal.

Kortom Impuls goes into the Social Media.

Peter J. Pakvis, algemeen bestuurslid, heeft de portefeuille Social Media en is als 

eerste aan de slag gegaan met het maken van een LinkedInpagina voor Impuls en 

een twitteraccount. 

Tessa de Reus zou als coördinator gaan twitteren vanuit Impuls. 

In de loop van 2011 bleek toch dat het Tessa nog niet echt in de vingers zit om 

te denken aan het uitsturen van tweets namens Impuls. Daarbij is het soms echt 

te druk om dit er ook nog naast te doen en dan ook nog accuraat te reageren. 

Daarom is eind 2011 besloten dat Peter J. Pakvis de tweets zal gaan verzenden 

namens Impuls. Hierbij krijgt hij input vanuit het Landelijk Bureau.

Ook is er door Peter J. Pakvis eind 2011 een facebookpagina gemaakt voor 

Impuls. Hieronder de adressen waarop Impuls is te vinden en/of te volgen:

 http://nl.linkedin.com/in/impulsdigitaal

   www.facebook.com/pages/Impuls-voor-volwassenen-met-AD(H)D

 @Impulsdigitaal
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Pijler Lotgenotencontact

  Lotgenotencontactdag
In 2011 was het erg spannend of er een 

Lotgenotencontactdag zou gaan plaatsvinden. Allereerst 

is er vanwege de verhuizing van Impuls van Bilthoven 

naar Utrecht later gestart met de organisatie van de 

Lotgenotencontactdag. Het duurde erg lang voordat we 

zekerheid hadden over de verleende subsidie en sponsoring 

waardoor er pas echt groen licht was in de zomer van 

2011. Daarom werd besloten door het bestuur dat de 

Lotgenotencontactdag werd verschoven naar eind oktober, 

omdat het anders voor de coördinator te kort dag zou zijn 

om alles nog rond te krijgen. Helaas viel het deze keer 

daarom niet in de Europese ADHD Awareness Week (18 – 

25 september 2011). 

Op zaterdag 22 oktober was dan de grote dag, door Impuls 

en adhdXtra georganiseerd, in Dierenpark Amersfoort.

Perfecte locatie en enorm vriendelijk en hulpvaardig 

personeel. Parkrestaurant De Olifant en de zalen Chit Mimi 

& Indra werden voor Impuls ter beschikking gesteld.

Het weer was uitzonderlijk mooi weliswaar een koude 

maar zonnige dag. Er werden minder stands aangemeld 

dan voorgaande twee jaren, dit zal alles te maken hebben 

met alle op stapel staande bezuinigingen. Daarom heeft 

adhdXtra gezorgd dat ook het spel ‘Steek je Los’ werd 

gepresenteerd en gespeeld tijdens de dag, een welkome 

afwisseling. Er waren behoorlijk wat professionals die weer 

vrijwillig de vragen van de bezoekers wilden beantwoorden. 

Toch wordt voor een volgende keer  gekeken naar meer 

herkenbaarheid van deze professionals.

Het bezoekersaantal viel ten opzichte van voorgaande jaren 

ook wat tegen. Dit kan alles te maken hebben met het laat 

in de verkoop doen van de kaartjes en misschien ook omdat 

zaterdag 22 oktober precies tussen twee herfstvakanties 

in viel. Er waren 750 kaarten  à € 7,50 ter beschikking. 

Het totaal aantal bezoekers was 549. In 2012 zal 

opnieuw geprobeerd worden een Lotgenotencontactdag te 

organiseren en er zal vroeger dan in 2011 worden gestart 

met de voorbereidingen hiervan.

  AD(H)D-café’s
De AD(H)D-café hebben ook in 2011 weer gedraaid. Naast 

de oude vertrouwde café’s zijn er enkele nieuwe AD(H)

D-café’s bijgekomen in de loop van 2011 en er zijn jammer 

genoeg ook enkele café’s gestopt met draaien. 

Zowel op de website van Impuls als in de Impulsief staat 

altijd een recent overzicht van de huidige café’s. Ook op 

adhdXtra is er al twee jaar ruimte om het AD(H)D-café te 

promoten. Hier wordt nauwelijks gebruik van gemaakt door 

de AD(H)D-café organisatoren.

Het aantal AD(H)D-café�s* dat eind 2011 draaide was 21 

waarmee Impuls een samenwerkingsovereenkomst heeft. 

De samenwerkingsovereenkomst is in 2011 op enkele 

punten herzien. Er is meer nadruk gelegd op de eigen 

verantwoordelijkheid voor het indienen van de kwitanties 

per maand. En er is gesteld dat de organisatoren minimaal 

één bijeenkomst door Impuls georganiseerd, dienen te 

bezoeken per jaar, dit om het contact met de organisatoren 

en het bestuur van Impuls te onderhouden.

Tessa de Reus, werkzaam op het landelijk bureau van 

Impuls, verzendt regelmatig een digitale nieuwsbrief 

waarin zij alle vrijwilligers op de hoogte stelt van de 

laatste ontwikkelingen betreffende Impuls. Eind juli en 

begin augustus 2011 is door een aantal bestuursleden 

weer een belronde gehouden onder alle AD(H)D-café 

organisatoren en regionale telefonische contactpersonen. 

Van de antwoorden die werden gegeven op de vragen die 

bestuursleden stelden, is een kort verslag gemaakt. Dit 

contactmoment met bestuursleden zal jaarlijks worden 

herhaald. 

Tessa de Reus zorgt, vaak op verzoek, dat alle AD(H)

D-café’s voldoende informatiemateriaal beschikbaar hebben 

tijdens de caféavonden. Nog altijd roept Impuls op tot 

het starten van AD(H)D-café’s zodat een goede landelijke 

spreiding wordt bereikt. In Het noorden van Nederland is 

nog altijd geen AD(H)D-café.

*Almelo, Assen,  Alphen aan den Rijn, 

Arnhem, Breda, Coevorden, Cuijk, 

Eindhoven, Haaglanden, Haarlem-

Noord, Harderwijk/Ermelo, Het 

Gooi-Bussum, Hoogeveen, Lelystad, 

Limburg, Rotterdam, Tilburg, 

Utrecht, Zeeland en Zwolle en 

koffi emorgencafé Zwolle.

AD(H)DAD(H)D

dromerig • initiatief nemen • moeite met  stilzitt en
 wisselende stemmingen • impulsief • slordig • ondernemend

extra energie • gedoe in je hoofd • snel improviseren • afspraken vergeten   

dé ontmoetingsplek voor mensen met AD(H)D
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Vereniging  Impuls

  adhdXtra
Begin 2011 is door Alexander 

Lange contact opgenomen met 

de persoon die uit het beheer 

is gestapt. Er moest geregeld 

worden dat het beeldmerk 

en de domeinnaam van 

adhdXtra  bij het Benelux – Bureau voor de Intellectuele 

Eigendom op naam werd gezet van Impuls. Hier diende 

diverse formulieren voor te worden ingestuurd en van 

beide partijen een verklaring. In april 2011 ontving Impuls 

een bevestiging van ontvangst en het verzoek tot betaling. 

Pas 29 juli 2011 ontving Impuls een defi nitief bewijs van 

overdracht. De domeinnaam en het beeldmerk zijn nu 

eigendom van Impuls maar worden ter beschikking gesteld 

aan het beheer van adhdXtra. Het beheer van adhdXtra 

bestaat in 2011 uit drie dames, deze worden ondersteund 

door de moderators die geheel vrijwillig werkzaamheden 

verrichten zoals het bijhouden van de verschillende fora en 

het in goede banen leiden van de chats. Misbruik van een 

forum wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Het beheer 

en de moderators van adhdXtra hebben de mogelijkheid 

om net als de AD(H)D-café organisatoren en regionale 

telefonische contactpersonen met korting of geheel gratis 

deel te nemen aan activiteiten door Impuls georganiseerd. 

En zij mogen gratis lid zijn van Impuls.

De Lotgenotencontactdag wordt mede georganiseerd 

door het beheer van adhdXtra. Zij hebben ook zitting in de 

organisatiecommissie van deze dag. 

adhdXtra wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning van 

Impuls en door giften/donaties van derden. Hierdoor is 

adhdXtra gratis en voor iedereen toegankelijk. Naast dat 

er interactief lotgenotencontact wordt geboden, valt ook 

veel informatie over AD(H)D en/of aanverwante stoornissen 

te lezen op adhdXtra. Het staat open voor cliënten en 

directbetrokkenen, hiermee worden familieleden bedoeld 

maar ook mensen uit de zorg en/of het onderwijs zonder 

commercieel belang.

  Regionale telefonische contactpersonen
Eind 2011 telt Impuls 12 regionale (telefonische) 

contactpersonen. Voor vele provincies staat een vacature 

open. De regionale (telefonische) contactpersonen staan 

vaak met telefoonnummer en een speciaal door Impuls 

ingesteld e-mailadres vermeld in de Impulsief. Zij kunnen 

vragen verwachten van mensen uit de desbetreffende 

regio over bijvoorbeeld behandelmogelijkheden voor AD(H)

D in de buurt. Sommige contactpersonen worden vrijwel 

niet benaderd en andere contactpersonen ontvangen met 

regelmaat telefoontjes of e-mailtjes met vragen. 

Twee van deze telefonische contactpersonen zijn tevens 

organisator van een AD(H)D-café. 

Deze contactpersonen hebben een gratis lidmaatschap van 

Impuls en hebben de mogelijkheid om met korting of gratis 

deel te nemen aan door Impuls georganiseerde activiteiten.

Zij worden door Tessa de Reus met regelmaat door een 

digitale nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de laatste 

nieuwtjes over Impuls.

De training voor vrijwilligers is ook voor hen bedoeld.
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Voorwaardenscheppende activiteiten

  Samenstelling bestuur ultimo 2011
In 2011 kwam het landelijk bestuur 13 maal bijeen 

dit is inclusief de Algemene Ledenvergadering van 

zaterdag  14 mei 2011 en de extra ingelaste Algemene 

Ledenvergadering voor de presentatie van de begroting 

2012 op woensdag 14 september 2011. 

Op de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 14 mei 

2011 werd bestuurslid Laura Prat Bertrams gedechargeerd 

en werden er twee nieuwe bestuursleden benoemd, te 

noemen Dhr. P.J. Pakvis en Mw. G. van den Berg.

Het landelijk bestuur was eind 2011 als volgt 

samengesteld:

Dhr. A. Pull voorzitter

Dhr. A.D.M. Lange secretaris

Dhr. M.A.P. Arkesteijn penningmeester

Dhr. P.J. Pakvis bestuurslid

Mw. I.J.G. Rulander bestuurslid

Mw. G. van den Berg bestuurslid

In 2011 zijn de portefeuillehouders aangepast aan 

het nieuwe zittende bestuur.  Ieder bestuurslid is 

portefeuillehouder van één of meer portefeuilles.  Hieronder 

het overzicht van de portefeuilles en hun houders:

Portefeuille(s) Houder(s)

1 Vrijwilligers/café’s Ingeborg/(Gré)

2 Website/ICT Alexander/ Martin

3 Impulsief Lex/Peter (inhoud), 

Martin/Alexander (prakt. Uitvoering)

4 Folders Idem

5 Informatieboekjes Idem

6 Externe aanvragen Lex/ Ingeborg

7 Contacten raden/koepels Martin/Lex

8 Inkomsten/werving Martin

9 Contactdagen/symposia Alexander/Ingeborg

10 Ledenadmin./Finan. Admin. Martin/Lex

11 Werkgeverschap Lex/Alexander

12 Sociale media Peter/Lex

13 Facilitair management Martin

14 Ledenwerving Lex/(Gré)

  Huisvesting
De vereniging is vanaf maart 2011 gehuisvest aan De 

Maliebaan 71 H te Utrecht.

  Financiering
Subsidiëring vindt plaats via Unit Fonds PGO van het CIBG 

te Haarlem. De ‘Subsidieregeling PGO en het Beleids- en 

beoordelingskader behorend bij de Subsidieregeling PGO 

met nr. MC-29783257’ van dit Fonds zijn van toepassing.

  Verslag van de activiteiten
Patiëntenvereniging Impuls is een onafhankelijke 

vereniging die zich landelijk in eerste instantie richt op 

volwassenen met AD(H)D en aanverwante stoornissen 

en in het verlengde hiervan ook op derden die met deze 

volwassenen van doen hebben. De visie van Impuls is: Het 

leefklimaat van de doelgroep verbeteren en integratie in de 

samenleving bevorderen, zodat volwassenen met ADHD 

en aanverwante stoornissen kunnen deelnemen aan alle 

aspecten van de samenleving. De vereniging telt in 2011 

nog steeds drie belangrijke pijlers: lotgenotencontact, 

voorlichting en belangenbehartiging. De onderwerpen die 

het bestuur in het afgelopen jaar heeft behandeld zijn 

onder andere: de nieuwe huisvesting aan de Maliebaan te 

Utrecht, de laatste grootschalige interactieve dag ‘Jij en 

je Brein’ georganiseerd door Impuls in samenwerking met 

Woortblind, het aanboren van nieuwe geldstromen voor in 

de toekomst, bezuinigingen en de toekomst van Impuls.

  Het landelijk bureau
In 2011 heeft Impuls twee parttime medewerkers op 

het landelijk bureau te Utrecht werkzaam gehad. De 

coördinator, Tessa de Reus, werkzaam 32 uur per week 

en de hoofdredacteur, Julie Houben, werkzaam 24 uur per 

week. Impuls heeft in 2011 enkele diensten ingekocht bij 

Oudervereniging Balans, dit zijn de ledenadministratie en 

de fi nanciële administratie.

  Ledenwerving/ledenadministratie
In 2011 hebben wij 269 nieuwe leden mogen verwelkomen. 

Een prima resultaat. Minder goed is dat we ook 238 

afmeldingen hebben ontvangen. Per saldo zijn we er als 

vereniging dus 31 leden op vooruit gegaan. Dat brengt 

het leden aantal per eind 2011 dus op 1753. Per 31 

december 2011 bedroeg het ledenaantal van Impuls 1722
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Vereniging  Impuls

  Algemene ledenvergadering
 De algemene ledenvergadering 2011 werd gehouden op zaterdag 14 mei 2011 in 

de vergaderzaal aan de Maliebaan 71 te Utrecht. Er waren 6 leden aanwezig en 3 

bestuursleden en 1 aspirant bestuurslid. De coördinator was de notulist. In totaal 

waren er 12 aanwezigen. Op de agenda stond zoals ieder jaar, het inhoudelijke 

jaarverslag, het fi nancieel jaarverslag, het plan voor 2012 en het dechargeren en 

benoemen van nieuwe bestuursleden. De begroting voor 2012 kon tijdens deze 

algemene ledenvergadering niet worden gepresenteerd, omdat het vanuit het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nog niet duidelijk was wat het 

subsidiebeleid vanaf 2012 zou gaan worden. Daarom werd besloten dat er een 

extra ingelaste algemene ledenvergadering zou worden georganiseerd voorafgaand 

aan een bestuursvergadering zodra meer bekend zou worden over het nieuwe 

subsidiebeleid. Dit zou via de website worden aangekondigd.

Eind augustus 2011 werd bekend wat het subsidiebeleid voor 2012-2014 zou 

gaan worden. Hierop is direct een begroting gemaakt door Dhr. M.A.P. Arkesteijn. 

Deze begroting is met een toelichting geplaatst op de website van Impuls 

en tevens is een datum bekend gemaakt. Dit zou zijn op woensdagavond 14 

september 2011 van 19.00 – 19.30 uur. De presentatie van de begroting werd 

gedaan door de penningmeester. Er waren 6 leden aanwezig, 4 bestuursleden, 

de coördinator (wederom notulist) en de hoofdredacteur. In totaal waren er 14 

aanwezigen. De begroting werd bij een meerderheid van stemmen goedgekeurd.
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Balans
  per 31 december 2011

 BALANS PER 31 DECEMBER 2011
In euro’s, na resultaatbestemming

A C T I E F 31 dec. 2011 31 dec. 2010

Vaste activa

Immateriële vaste activa 3.616 0

Materiële vaste activa 8.541 0

Sub totaal 12.157 0

Vlottende activa

Debiteuren 5.792 7.774

Overige vorderingen en overlopende activa 8.609 6.862

Liquide middelen 57.727 76.851

 72.128 91.487

Totaal 84.285 91.487

P A S S I E F 

Vermogen

Egalisatiereserve Fonds PGO 4.402 31

Algemene reserve 5.256 1.117

 9.658 1.148

Kortlopende schulden

Crediteuren 8.888 20.024

Belastingen en premies sociale verzekeringen 6.695 6.193

Overige schulden en overlopende passiva 59.044 64.122

 74.627 90.339

Totaal 84.285 91.487
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 Staat vanBaten en lasten
  over 2011

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011
In euro’s

B A T E N Uitkomst Begroot  Uitkomst
 2011 2011 2010

Contributies en giften 76.676 79.646 67.392

Subsidies overheden en anderen  120.000 120.000 120.000

Lotgenotencontactdag 12.193 0 22.645

Symposium 14.375 12.865 17.742

Overige baten 10.373 8.165 4.653

Totaal baten 233.617 220.676 232.432

L A S T E N
Lotgenotencontact 20.163 13.900 31.717

Voorlichting 68.844 66.135 99.526

Belangenbehartiging 0 0 1.062

Som der activiteitslasten 89.007 80.035 132.305

Afschrijvingslasten 1.767 0 0

Algemene bestuurskosten 5.547 4.900 3.912

Leden- en fi nanciële administratie 13.633 13.152 16.116

Algemene bureaukosten 27.945 30.700 25.751

Personeelskosten 87.208 85.050 56.701

Som der instandhoudingskosten 136.100 133.802 102.480

Totaal lasten 225.107 213.837 234.785

Exploitatieresultaat 8.510 6.839 -2.353

Resultaatbestemming

Mutatie egalisatiereserve Fonds PGO 4.371  -2.353

Mutatie algemene reserve 4.139  0

Totaal 8.510 6.839 -2.353




