
 

Nieuwsbrief april 2021: 

Aan de leden van de Belangenvereniging. 

De BPC is in 2015 opgericht en heeft er toen voor gekozen vooralsnog geen contributie voor het 
lidmaatschap te vragen. Er werd een lening verkregen van de NCA en donaties waren welkom. Door 
digitaal te vergaderen en “low budget” te werken en niet af te lossen, is het bestuur erin geslaagd dit 
tot op heden vol te houden. Het is wel kwetsbaar, in 2019 werd een bedrag van € 100 aan donaties 
ontvangen, in 2020 € 1.380. Zonder dit laatste bedrag dat grotendeels van chiropractors afkomstig is, 
was de kas leeg geweest. Duidelijk is dat een vereniging met meer dan 6.000 leden die belangen wil 
behartigen, niet zonder enige vorm van contributie kan voortbestaan.  

In 2020 heeft de BPC een nieuw beleidsplan vastgesteld dat u vindt op onze website. Hierin is 
aangegeven dat we een volgende stap gaan zetten in de ontwikkeling van onze vereniging. Dit gaan 
we doen door onze organisatie te verbreden met extra bestuursleden waardoor we de taken 
overzichtelijk houden, expertise binnenhalen en meer kunnen doen in de belangenbehartiging voor 
onze leden. In 2020 is al een nieuwe website geïnstalleerd en zijn we gaan werken met een geschikt 
administratiepakket voor onze ledenadministratie en boekhouding.  
Verder gaan we in 2021 een proeflidmaatschap aan met de Patiëntenfederatie Nederland. Deze 
lobbyorganisatie zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst en geeft 
patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws.  
De Patiëntenfederatie vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties. Door deze stappen, die 
hard nodig zijn om chiropractie de plek te geven binnen de gezondheidszorg die het verdient, zijn 
vaste inkomsten nodig.   

Om deze reden gaan we in de komende ledenvergadering voorstellen vanaf 2022 een lidmaatschap 
te vragen van € 5 per jaar. Een minimumbijdrage die ons niettemin in staat stelt onze 
verenigingstaken vrijwillig en belangeloos te behartigen en onze lening af te lossen. Omdat we ook 
2021 fatsoenlijk willen doorkomen is een eenmalige donatie voor dit jaar van harte welkom. U kunt 
dit doen door een bedrag over te maken naar NL32 RABO 0328 7370 38 t.n.v. de BPC Via de website 
kunt u zich ook aanmelden als donateur waarna we via de mail een factuur sturen. 

 

 


