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Regeling invloed zeggenschap leden, donateurs en derden (sponsors)
De Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland (hier verder te noemen longfibrosepatiëntenvereniging) verwelkomt van harte bijdragen van bedrijven en particulieren ten behoeve van
haar activiteiten. Deze bijdragen kunnen zowel financieel als in natura zijn. De
longfibrosepatiëntenvereniging is zich er van bewust, dat deze bijdragen noodzakelijk zijn om zijn
doelstellingen te bereiken, maar wil door het stellen van een aantal regels er voor waken, dat
hierdoor haar onafhankelijkheid wordt bedreigd.

1.

Sponsorgelden, subsidies en donaties mogen nooit de onafhankelijkheid van BLN
aantasten.

Bedrijven en particulieren kunnen een bijdrage leveren aan activiteiten voor doelgroepen, zoals
informatiebijeenkomsten en symposia, ziekte-informatie en belangenbehartiging. Zij hebben echter
nooit invloed op de door bestuur van de longfibrosepatiëntenvereniging en directie vastgestelde, en
door de leden goedgekeurde, beleidsvoornemens.
Gezamenlijke projecten behelzen nooit het doorgeven van persoonlijke gegevens van leden aan
bedrijven. De privacy van leden wordt altijd beschermd.
Nimmer bestaat een tegenprestatie voor sponsoring uit het toestaan van een verhaal over een
specifiek farmaceutisch product vanuit een bedrijf.
De tegenprestatie kan wel inhouden naamsvermelding van het bedrijf op drukwerk of op andere
materialen.
In de boekhouding en in het jaarverslag worden overzichten gegeven van de specifieke bedragen die
zijn ontvangen en de tegenprestatie die voor de sponsoring is geleverd.
Deze regels gelden voor alle (particuliere of bedrijfsmatige) sponsoren.
Voor wat betreft sponsoring door de farmaceutische industrie volgt de longfibrosepatiëntenvereniging tevens de Gedragscode Geneesmiddelen Reclame (Nederland) en d die van de
European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations t.a.v samenwerking met
patiëntenorganisaties.
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2.

De longfibrosepatiëntenvereniging geeft de voorkeur aan gelden en/of donaties zonder
oormerk, die besteed kunnen worden daar waar dat nuttig en nodig is.

Particulieren en sponsoren kunnen bij voorkeur bijdragen aan de algemene doelstellingen van de
longfibrosepatiëntenvereniging. Het bestuur kan ontvangen gelden/donaties bestemmen voor
projecten, activiteiten of evenementen die relevant zijn voor de organisatie. Uitgangspunt is dat de
exploitatie van longfibrosepatiëntenvereniging grotendeels gedekt is door reguliere inkomsten en
lidmaatschapsbijdragen.
Specifieke activiteiten of doelstellingen kunnen in projectvorm ter subsidiering en financiering aan
relevante subsidie- en giftverstrekkers worden voorgelegd.
3.

Sponsorgelden of donaties met een oormerk voor een evenement of activiteit dienen
daaraan te worden besteed.

Financiering van projecten, activiteiten of evenementen middels sponsor- donatie- of subsidiegeld
worden verantwoord in een aparte projectbegroting en bestedingsplan. De totale resultaten van de
projecten met geoormerkt geld worden weergeven in het jaarverslag. In de boekhouding is het saldo
van het geoormerkte onderdeel te traceren. Aan het einde van het project en indien nodig
tussentijds wordt verslag uitgebracht aan de gevers.
Het bestuur dient op de hoogte te zijn van de voorwaarden waaronder een specifiek geldbedrag is
verkregen. Mochten giften zijn ontvangen via een individueel bestuurslid voor een specifiek doel, dan
besluit de bestuursvergadering of het geld onder die voorwaarden kan worden aangenomen.
Alle ontvangen geldbedragen zonder expliciete bestemming worden toegevoegd aan de algemene
middelen en geboekt als giften aan de vereniging.
Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van de longfibrosepatiëntenvereniging in Amersfoort op
8-12-2011
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