Beleidsplan: STICHTING VOOR VRIJE KEUZE (VVK) 2014-2015
Verwezenlijking doel
Het bevorderen van het recht op een vrije keuze en het recht op eigen verantwoordelijkheid van
kinderen, jongeren en volwassenen
Het verrichten van alle handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 Het uitdragen, beschermen en in stand houden van informatie waar en wanneer inbreuk
gepleegd wordt op het recht van vrije keuze en het recht op eigen verantwoordelijkheid.
 Het signaleren en onder de aandacht brengen van knelpunten, die deze ontwikkeling
belemmeren.
 Samenwerking en contacten te onderhouden met andere personen en organisaties die
eenzelfde doel als de stichting nastreven.
 Het werven van fondsen en subsidies en het beheren van deze middelen, ten einde het doel
van de stichting te realiseren.
 Het gebruik van alle wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.
Voorlopig een enkelvoudig doel n.l. het verbod van de indicatiestelling bij homeopathische
zelfzorgmiddelen tenietdoen.

Indicatiestelling
De minister van volksgezondheid heeft bepaald dat er op homeopathische zelfzorgmiddelen geen
indicatie meer aangebracht mag worden.
Ook op reclame-uitingen is een dergelijk verbod van toepassing.
VVK stelt zich ten doel dit verbod inzake indicatiestelling teniet te doen.
VVK zal dit trachten door middel van:
 petitie aanbieden aan de Tweede Kamer
 Commissie Volksgezondheid te verzoeken een Ronde Tafel Overleg te organiseren ten einde
deze kwestie te kunnen bespreken
 een burgerinitiatief te realiseren
 andere op dit moment nog niet te benoemen mogelijkheden.
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Financiën
Uiteraard is voor deze acties geld nodig.
VVK zal dit door middel van:
 sponsoring
 donaties
 crowdfunding
 en andere mogelijkheden
trachten te realiseren.

Beheer vermogen
VVK zal door middel van de penningmeester het vermogen feitelijk beheren.
Mocht er bij deze activiteiten t.b.v. het verbod indicatiestelling homeopathische zelfzorgmiddelen
geld overblijven, dan zal dat geschonken worden aan de KVHN (Koninklijke Vereniging
Homeopathie Nederland). Dit is een onafhankelijke organisatie van patiënten en consumenten die
de homeopathische behandelwijze ondersteunen.

Besteding van het vermogen
Het vermogen zal besteed worden aan het uitvoeren van bovengesteld doel.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht
op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
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