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De Ledenraad is het hoogste orgaan
van de Stomavereniging. Volgend jaar
zijn er weer verkiezingen. Marjan Kamp-
huis en Paul Stortelder vertellen wat er
zo bijzonder is aan het lidmaatschap.

Het mooie van de Ledenraad is, vinden ze allebei,
dat je er op allerlei manieren plezier aan beleeft.
Je kunt je richten op iets wat je zelf leuk of inte-

ressant vindt om te doen, je levert een bijdrage aan het
nog beter functioneren van de Stomavereniging, en je
komt op voor de andere leden.

‘Zelf heb ik de nodige ervaring bij het begeleiden van
organisatieprocessen bij vrijwilligersorganisaties,’ zegt
Paul Stortelder. ‘Dat klinkt misschien wat ingewikkeld,
maar ik bedoel dat ik kan meedenken over de toekomst
van de organisatie, financiële zaken en bijvoorbeeld het
werven van nieuwe leden. Organisatorisch is het bij de
Stomavereniging trouwens goed op orde. Dat maakt het
extra boeiend.’

‘Ik kende de Stomavereniging al van andere functies,
zoals in een regiobestuur,’ vult Marjan Kamphuis aan.

‘Maar ik vind het heel interessant om nu mee te praten
over alles wat er speelt. Daarnaast kom ik speciaal op
voor de belangen van mensen met een pouch. Dat is
een relatief kleine groep, maar ze horen er wel bij. En ik
merk dat er goed naar me wordt geluisterd.’

Sinds 2016
Paul Stortelder (69) en Marjan Kamphuis (57) zijn sinds
2016 lid van de Ledenraad. Dit is het hoogste orgaan
van de Stomavereniging, dat toezicht houdt op het
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bestuur en onder meer het jaarver-
slag goedkeurt. Zoals iedereen in de
Ledenraad zijn ze ervaringsdeskun-
dige. Paul kreeg een urinestoma na
een operatie wegens blaaskanker, en
Marjan kreeg als gevolg van colitis
ulcerosa eerst een ileostoma en later
een INRA, een soort pouch.

Samenwerking
Een van de aandachtspunten van de
huidige Ledenraad is de steeds nau-
were samenwerking met andere
patiëntenorganisaties. Bijvoorbeeld
met de NFK, de federatie van kanker-
patiëntenverenigingen. ‘De wereld
van de patiëntenorganisaties veran-
dert,’ legt Paul uit. ‘Samenwerking is
steeds meer noodzakelijk. Subsidies
worden bijvoorbeeld anders verdeeld
dan vroeger. Vaak gebeurt dat, zoals
het heet, aandoeningsgericht. Dat
betekent dat er meer geld gaat naar
organisaties die zich bezighouden
met een bepaalde ziekte.’
Voor de Stomavereniging is dat lastig,
omdat een stoma het gevolg kan zijn
van meerdere aandoeningen. Boven-
dien zijn mensen met een stoma soms
niet meer ziek, en dus strikt genomen
geen patiënt. ‘Daar moet je iets op
vinden. Want we willen wel, net als
het bestuur, dat de Stomavereniging

‘Je kunt je richten op
iets wat je zelf leuk

vindt’ 



sollicitatie is een serieuze zaak. Je beoordeelt of iemand
over ervaring beschikt en welke ambities hij of zij heeft.
Maar je kijkt ook of er een klik is, want dat is minstens
zo belangrijk. Als het dan goed afloopt en je vindt de
juiste mensen, dan geeft dat veel voldoening.’
De Ledenraad heeft echter niet alleen met bestuurlijke
en beleidszaken te maken, maar ook met praktische
kwesties. Lekkages bijvoorbeeld, iets waarmee Paul en
Marjan zelf ook de nodige ervaring hebben. ‘We krijgen
inzicht in de uitslagen van enquêtes over dergelijke
onderwerpen,’ vertelt Paul. ‘En dan bespreken we wat
we voor oplossingen kunnen vinden.’
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‘En we gaan als vereniging in gesprek met verzekeraars
over de vergoeding van hulpmiddelen,’ vult Marjan aan.

‘We moeten in de huidige tijd natuurlijk op de kosten let-
ten, maar het is ook van belang dat we de hulpmiddelen
krijgen die we nodig hebben. Daar maakt de Stomaver-
eniging zich sterk voor, en wij houden het bestuur wat
dat betreft scherp.’

Veel professioneler
De samenwerking met het bestuur en de directeur is
goed. ‘De vorige directeur, Anne Braakman, heeft veel
voor de vereniging gedaan,’ zegt Paul. ‘We zijn veel pro-
fessioneler geworden, en met Hans Sureveen als
interim-directeur gaan we een nieuwe fase in. Een fase
waarin we zoals gezegd nog meer gaan samenwerken en
nog strategischer moeten denken dan in het verleden.’
Om al deze redenen gaan Marjan en Paul op voor een
tweede termijn in de Ledenraad, voor de periode 2020-
2024. En ze roepen iedereen die belangstelling heeft op
om zich eveneens verkiesbaar te stellen. ‘Het is erg leuk
om te doen,’ zegt Paul, ‘en het kost relatief weinig tijd.

We vergaderen een paar keer per jaar.
Dat vergt natuurlijk enige voorberei-
ding, maar het is zeker te overzien.’ 

‘Ik wil speciaal vrouwen en jongeren
vragen om zich aan te melden,’ vult
Marjan aan. ‘De Ledenraad moet een
zo breed mogelijke afspiegeling zijn

van de vereniging, dus variatie staat
voor ons hoog in het vaandel. Aarzel
daarom niet, ook als je denkt: is dit
wel iets voor mij, kan ik dat wel aan?
Natuurlijk kun je dat! En als het nodig
is, dan helpen we je graag.’

Wat doet de Ledenraad?

De Ledenraad houdt zich onder meer bezig met het strategisch jaarplan, het goedkeuren van
de begroting en het benoemen en controleren van het bestuur. De leden weten wat er speelt
bij mensen met een stoma of pouch en voelen zich verbonden met de Stomavereniging.
Ze kunnen hoofd- en bijzaken onderscheiden en een standpunt helder verwoorden. Ook
wordt een gevoel voor bestuurlijke verhoudingen gevraagd. De Ledenraad wordt voor vier
jaar gekozen. Ieder lid van de Stomavereniging kan kandidaat zijn. De Ledenraad vergadert
ten minste driemaal per jaar. Het tijdsbeslag is naar schatting 20 tot 24 uur per jaar. 

Belangstelling om je verkiesbaar te stellen? 
De profielschets en een aanmeldingsformulier zijn te vinden op www.stomavereniging.nl

zelfstandig blijft, met een eigen
gezicht en een eigen beleid. Zodat we
kunnen opkomen voor al onze leden.’

Sollicitatiecommissie 
Een andere taak van de Ledenraad is
het kritisch volgen van het bestuur.
Dat betekent onder meer dat verte-
genwoordigers van de Ledenraad
zitting hebben in de sollicitatiecom-
missie voor een nieuw bestuurslid.

‘Heel boeiend,’ vertelt Marjan. ‘Zo’n

‘We moeten de
hulpmiddelen krijgen
die we nodig hebben’


