
 
Beleidsplan voor de jaren 2020-2021 
 
Doelstelling – Missie en Visie: 
 
Missie: 
Het behartigen van de belangen van mensen met (ernstig) astma gericht op de directe en indirecte 
gevolgen van deze ziekte. 
 
Visie:  
Mensen met (ernstig) astma dienen een goede kwaliteit van leven te hebben en een minimale hinder 
van de aandoening. 
 
De doelstelling van de Vereniging Nederland-Davos is om mensen met (ernstig) astma: 

- Toegang te bieden tot zorg op maat 
- Toegang tot informatie te geven  
- Educatie van patiënt en hulpverlener 
- Steun bij zelfredzaamheid 
- Ondersteuning bij sociaal maatschappelijke consequenties van de aandoening 

 
Doelgroep 
De Vereniging Nederland-Davos (VND) wil de belangen van mensen met (ernstig) astma behartigen. 
Het uitgangspunt van de vereniging is het streven naar een situatie waarin mensen met (ernstig) 
astma een goede kwaliteit van leven hebben en dus minimale hinder ondervinden van hun 
aandoening.  
 
Iedereen kent wel iemand met astma. De meeste patiënten kunnen goed behandeld worden met de 
bekende “pufjes”. Een kleinere, vaak onzichtbare, groep heeft ernstig astma.  
Deze groep gebruikt veel medicatie die ook nog eens de nodige bijwerkingen heeft. Gelukkig is er nu 
ook andere medicatie beschikbaar waar een groot percentage goed op reageert. 
Voor (een select) aantal mensen blijft de hooggebergtebehandeling (in Davos) noodzakelijk. 
 



Mensen met ernstig astma willen met hun beperking deel kunnen blijven nemen aan onze 
maatschappij. Aanpassingen hieraan vergt ( soms teveel) energie van zowel de mens met ernstig 
astma als de maatschappij.  
 
De Vereniging Nederland-Davos wil graag de belangen behartigen van bovengenoemde groep 
mensen. Het is belangrijk dat mensen met ernstig astma een gezicht krijgen en dat ernstig astma 
door de buitenwereld (h)erkend wordt. Deze (h)erkenning probeert de VND te bereiken door 
zorginhoudelijke en maatschappelijke projecten op te zetten. Deze projecten worden verder 
uitgewerkt om zowel de herkenbaarheid in woord en beeld uit te dragen. 
 
De Vereniging Nederland – Davos kan dit zeker niet alleen en werkt in zeer veel gevallen samen met 
andere partijen in het longveld zoals Longfonds, beroepsverenigingen en de Long Alliantie 
Nederland. 
 
Onze unieke kracht: Wij zijn een patiëntenvereniging van, voor en door vrijwilligers. De meeste 
vrijwilligers zijn  ervaringsdeskundigen met ernstig astma. (Daarnaast zijn er twee betaalde 
medewerkers.) 
 
 

Historie 
 
De Vereniging Nederland-Davos heeft een rijke historie die zijn oorsprong vindt bij de oprichting van 
de Vereniging tot Behartiging van Minvermogende Nederlandsche Longlijders in 1897 met als doel 
het bekostigen van verblijf en behandeling in Davos van Nederlandse TBC-patiënten. Een 
ziektekostenverzekering bestond in die tijd nog niet. Het fondsenwerven was zeer succesvol.   
Gebouwen konden worden aangekocht en verbouwd tot een ,zoals toen genoemd, groot 
‘Nederlandsch Sanatorium’. 
In 1975 werd de naam Vereniging tot Behartiging van Minvermogende Nederlandsche Longlijders 
veranderd in Vereniging Nederland-Davos. 
 
Door veranderde wet- en regelgeving werd het voor de Vereniging Nederland-Davos onmogelijk de 
kliniek te Davos zelf te blijven exploiteren. Vanaf het jaar 2000 werd het Astmacentrum Davos een 
onafhankelijke instelling.  
 
De afgelopen halve eeuw zijn er veel medicamenten toegevoegd aan het keuzepallet van een 
longarts. De verbetering in behandelmethoden en de verzelfstandiging van het Astmacentrum Davos 
maakt dat de rol van de Vereniging Nederland – Davos ook is veranderd. Wij zetten ons 
tegenwoordig, op de eerste plaats, in voor een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven voor 
mensen met (ernstig) astma. Ongeacht of de behandeling in het hooggebergte of op zeeniveau plaats 
vindt. Hierbij hebben we de samenwerking in het longveld opgezocht zoals met het Longfonds en de  
LAN.  
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De leden van het bestuur zijn geselecteerd op basis van een profielschets. Leden van het bestuur 
hebben o.m. algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, het vermogen om in teamverband te 
kunnen en willen werken, integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling, 
de bereidheid om een bijdrage te leveren aan het versterken van het imago (als belangenhartiger 
voor alle mensen met ernstig astma) van de VND en zijn maatschappelijk actief.  
 
De leden van het bestuur ontvangen jaarlijks, een vast forfaitair bedrag voor het voorbereiden en 
bijwonen van vergaderingen, alsmede een vast bedrag voor reiskosten op basis van zes 
bestuursvergaderingen gedurende het jaar. Het forfaitaire bedrag is gebaseerd op het Besluit 
vergoedingen adviescolleges en commissies en bedraagt 50%  van de op basis van dit besluit 
vastgestelde vergoeding.  
In de statuten is vastgelegd dat het bestuur belast is met het besturen van de vereniging en dat leden 
van het bestuur gezamenlijk twee aan twee bevoegd zijn om namens de vereniging besluiten te 
nemen. Een individueel lid van het bestuur kan derhalve niet afzonderlijk beschikken over het 
vermogen van de Vereniging Nederland – Davos. De leden van het bestuur worden voor een periode 
van vier jaar gekozen in de algemene ledenvergadering. Zij zijn tweemaal herkiesbaar en er is een 
rooster van aftreden. Leden van de vereniging zijn allen natuurlijke personen en rechtspersonen die 
als zodanig door het bestuur zijn toegelaten en die hun contributie voldoen. De VND voldoet aan de 
ANBI keurmerkeisen.    
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