SOH Beleidsplan 2015-2016
Inleiding
De Stichting Onafhankelijke Hulpverlening (SOH) is in het leven geroepen, omdat het huidige
tandheelkundige beleid uitmondt in kostenstijgingen en schade aanricht aan de kwaliteit van de
tandheelkundige zorg.

Doelstellingen
De Stichting heeft zich ten doel gesteld ervoor te waken dat de Nederlandse tandzorg op hoog
kwaliteitsniveau kan blijven worden geleverd en niet wordt verlaagd door inmenging van derden.

De SOH tracht dit doel te bereiken door:
•
•
•
•
•
•
•
•

De patiënt via hun tandarts wetend te maken over wat de gevolgen zijn van het huidige beleid
Bekendheid te geven aan waarom en hoe beleid tot stand komt
Bekendheid te geven aan hoe zorgverzekeraars te werk gaan en welke rol andere partijen daarbij spelen
Voorstellen te doen voor een kwaliteitsbeleid
Voorstellen te doen om de kwaliteit te borgen
Voorstellen te doen voor richtlijnen voor diverse honoreringsvormen
Voorstellen te doen voor andere financierings- en verzekeringsvormen
Introductie van de KOM

Werkzaamheden
Om de doelstelling te bereiken richt de stichting zich in de komende jaren op het doen van onderzoek naar
de huidige ontwikkeling in de tandzorg. Er zullen bijeenkomsten worden georganiseerd waar tandartsen op
de hoogte worden gebracht van de resultaten hiervan en tips krijgen over wat zij kunnen doen.
Er zal informatiemateriaal worden gemaakt wat tandartsen aan hun patiënten kunnen aanbieden, zodat ook
zij volledig op de hoogte worden gebracht van de ontwikkelingen in de tandzorg.
Bestuurssamenstelling
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurssecretariaat:

Herman van Nouhuys, tandarts, oprichter SOH 1986 en oprichter ANT 1995
Hans Beekmans, tandarts-implantoloog
Joop van de Hemel, orthodontist
Annette Brunnekreef

Financiering
Fondsenwerving
De vereniging komt aan haar middelen door middel van schenkingen en donaties.

SOH/anbi/HvN/12-03-2015

Beheer
Het vermogen van de SOH wordt beheerd door het bestuur en gebruikt in overeenstemming met de
statutaire doelen. Het streven van de Stichting is om de ontvangen gelden zo direct mogelijk in te zetten
voor het bereiken van de door haar gestelde doelstellingen. Het verwachte jaarlijkse budget van
schenkingen en donaties is € 25,000.00. Er zal geen geld belegd worden en ook geen groot vermogen
worden opgebouwd.
Beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de door hen verrichte werkzaamheden. Alle ontvangsten
worden gebruikt ten behoeve van het bereiken van de doelstellingen.
Restvermogen bij ontbinding
Indien het bestuur zal besluiten de stichting te ontbinden, zal een eventueel restvermogen worden
gedoneerd aan een instelling met de ANBI status in de tandheelkundige sector.
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