
Verslag jaarvergadering NCRM, 20 december 2015. 

Aanwezig: Evelyne Perard (voorzitter), Eveline van Beckhoven (secretaris), Marcella 

(penningmeester), Carola en 4 leden/toehoorders.  

  

Opening: Om 14.10 uur opent de voorzitter de vergadering.  

  

Notulist: Marcella. 

  

Jaaroverzicht 
De website- / technisch beheerder geeft een jaaroverzicht van activiteiten: 

*Website, YouTube, petities, correspondenties en contacten. Er zijn 45 dvd’s  op aanvraag 

gratis verstuurd naar therapeuten en naar het onderwijs. Voorlichtingsacties op straat met het 

vaste 4-koppige team, voornamelijk in Hilversum en Den Haag. De YouTube filmpjes zijn nu 

ca. 10.000x bekeken.  

*Er wordt gewerkt aan een nieuwe website.  

*Centrale organisatie in de VS, CCHR Int., dringt aan op rechtszaken tegen psychiaters op 

strafrechtelijk gebied. Lid M.J. wil eventueel wel letselschadeadvocaten bellen. 

*Er wordt verwezen naar de media-aandacht in 2015 voor misstanden op het gebied van 

psychiatrische medicijnen en de invloed van Big-Pharma-geld op het onderzoek. Wij zijn blij 

dat de onzinnige behandeling met psychofarmaca ruim door de media wordt omarmd. 

  

Financiën 
*Eveline neemt het penningmeesterschap over van Marcella. De formaliteiten worden door 

Evelyne verzorgd. Evelyne helpt met haar boekhoudprogramma. 

*Marcella zal ook voor dit jaar weer de donatieoverzichten sturen aan onze donateurs.  

*De financiële situatie is goed werkbaar, met name vanwege een financiële meevaller. 

Besteding van de financiële reserve zal over ca 5 jaar uitgesmeerd worden. 

  

Openstaande en lopende zaken 
*De opgevraagde statistieken van SFK (Stichting Farmaceutische Kengetallen) zijn geleverd. 

De laatste cijfers (van 2015) ontvangen we eind januari. Daarna zal opnieuw contact 

opgenomen worden met belangstellenden bij media en overheid. 

*Dan zullen ook de betreffende flyers aangepast worden.  

*Website. Enkele vrijwilligers kijken de nieuwe website na op taal-, technische- en 

linkingfoutjes. Dit kan nog geruime tijd duren. 

*ECT: we gaan in 2016 proberen de omvang van ECT in Nederland duidelijk te krijgen. 

(M.J.) 

*Gezien de stijging van het aantal reacties van GGZ-slachtoffers zal dit onderwerp meer tijd 

gaan kosten. 

* We houden onze ogen open voor deskundige (juridische) adviseur(s). 

  

Rondvraag 
* Toehoorder R. vraagt om de briefkaartenactie te continueren. Voorstel: een nieuwe kaart 

ontwerpen, met de SFK gegevens. 

*Toehoorder R. stelt voor om met de actuele grafieken van SFK een advertentie in een 

landelijk blad te plaatsen. 

  

Afsluiting vergadering: 16.00 uur 
 


