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Reglement 
 
Dit reglement van de AYA Activiteitencommissie van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform is 
een aanvulling op de statuten van de stichting Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform, Artikel: 2.1 g. 
Daarin staat:  
‘Het, in afstemming met het bestuur nationaal AYA platform, stimuleren van AYA activiteiten 
georganiseerd door de nationale AYA activiteitencommissie, waarbij doel, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden alsmede de handelswijze van deze commissie in het reglement Nationale AYA 
Activiteitencommissie staan opgetekend.’ 
 
Het reglement wordt jaarlijks geactualiseerd. 
 
 
Wat staat er in het reglement? 
 

a. Doel en beleid (jaarplan) van de commissie 
 
Beleid: 
Het beleid van de AYA Activiteitencommissie van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform (hierna 
AAC)is om alle AYA’s in Nederland de gelegenheid te geven om contacten te leggen (met andere 
AYA’s) die in de eigen kring niet gevonden kunnen worden. De activiteiten hebben een sociaal en 
verbindend aspect. De activiteiten bieden voor elk wat wils en zijn divers van aard. Het beoogt een 
goede mix te zijn. 
Om mee te kunnen doen aan een AYA activiteit is de voorwaarde dat de deelnemer tussen de 18 en 
39 jaar is en kanker heeft of heeft gehad. De deelnemer kan zowel deelnemen aan een AYA activiteit 
als lid zijn van een patiëntenorganisatie en/ of patiënt advocate zijn voor een andere organisatie. De 
deelnemer hoeft niet perse lid te zijn van de AYA4 community of (een van) de AYA poli('s) te 
bezoeken. 
 
Doel: 
Het doel is om jaarlijks een aantal verschillende activiteiten te organiseren. Verspreid over 
Nederland. Deze activiteiten worden in een jaarplan inclusief een begroting beschreven. 
Ideeën over de activiteiten komen vanuit AYA’s en/ of vanuit de activiteiten commissie zelf. Elke 
activiteit wordt vooraf uitgewerkt (inclusief huishoudelijke regels) en achteraf geëvalueerd. 
 
Beleid, doel, en de jaarplannen inclusief de jaarlijkse algemene begroting, met daarin beschreven de 
grove inschatting van de dat jaar te organiseren (structurele) activiteiten,  worden ter goedkeuring 
voorafgaande aan het activiteiten jaar voorgelegd aan het bestuur van het Nationaal AYA ‘Jong & 
Kanker’ Platform. Ad-hoc activiteiten worden vooraf doorgesproken met de portefeuillehouder AAC 
van het bestuur van het platform. 
 
 

b. Taken en bevoegdheden bestuursleden (met welk profiel) van de activiteitencommissie. 
Werving leden AAC. Zittingsperiode. 

Taken: 
De AAC werkt als 1 team eendrachtig aan de activiteiten. Er zijn reguliere taken en taken voor de te 
organiseren activiteiten. 
 
Voor de reguliere taken worden leden aangewezen die aanspreekpunten zijn voor: 



 

 

- De financiën. De voor de AAC activiteiten geoormerkte (sponsor) gelden en goederen worden 
door de penningmeester van het bestuur van het AYA Platform beheerd.  

- Communicatie 

- Externe contacten 

- Aanbieders van andere activiteiten voor jongeren met kanker zoals SJK, inloophuizen, vaarkracht, 
pluk de dag, etc. 

- Sponsoring 

De leden van de AAC hebben regelmatig overleg met het lid van het bestuur van het AYA platform 
die de portefeuillehouder van de AAC is. 
 
Bevoegdheden: 
Voor elke te organiseren activiteit wordt vanuit de AAC een coördinator benoemd. In overleg 
verzamelt deze een team van mensen om zich heen die de activiteit uitvoeren. 
Taken van de coördinator zijn om de activiteit in goede banen te leiden. I.o.m. het aanspreekpunt 
communicatie de communicatie over de activiteit te verzorgen en i.o.m. met het aanspreekpunt 
financiën de activiteit te bekostigen uit het daartoe bestemde en afgesproken budget (geld of goed). 
 
Maximaal 2 organiserende AAC leden mogen kosteloos aan een activiteit mee doen.  
 
Werving: 
De werving van de AAC gebeurt aan de hand van het profiel van een AAC lid via een advertentie op 
AYA4 FB, de communities en de AYA4net website. En eventueel ook via de eigen netwerken of 
bestuursleden Nationaal AYA Platform.  
Geïnteresseerden worden uitgenodigd voor een gesprek met 2 AAC leden en het Platform 
bestuurslid met de AAC in portefeuille. 
Na de gesprekken wordt een gezamenlijke unanieme beslissing genomen door de gespreksvoerders 
wie van de kandidaten lid wordt van de AAC.  
 
Zittingsperiode: 
De zittingsperiode is 3 jaar (met in het eerste jaar vooral lerend, het tweede jaar uitvoerend, en het 
derde jaar overdragend). Een AAC  lid mag maximaal 1 periode van 3 jaar bijtekenen. 
 
Profiel: 
Het profiel van een AAC lid: 
Hij of zij is 

- Een AYA 

- In staat hoofd en bijzaken te scheiden 

- Heeft 'rust' in hoofd en lichaam over de ziekte omdat het organiseren van activiteiten ook mentale 
en fysieke energie vraagt 

- In staat zijn/ haar persoonlijke ervaring niet voorop te stellen maar zich in te zetten voor het 
algemeen belang 

- Enthousiast  

- Heeft Inlevingsvermogen en staat open voor het organiseren van diverse activiteiten 

- Heeft feelings voor logistiek  

- Sociaal vaardig  

- Bereid tot reizen (reiskosten op,conto van de AAC worden vergoed) 

- Open als hij/ zij ook andere activiteiten voor jongeren met kanker organiseert buiten die van de 
AAC. 

 



 

 

c. Aantal leden in de AAC en vertegenwoordiging uit de regio’s van het Nationaal Platform 
naar  activiteitencommissie 

De AAC bestaat uit maximaal 8 leden. Elke regio van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform is 
vertegenwoordigd. 
De eerste zittingsperiode 2016-2019 van de AAC zal de regio oost (Nijmegen) met 4 leden (nl. de 
bestaande AAC) als 1 lid gezien worden. Voor de eerste zittingsperiode worden dus nog 7 leden uit 
de andere regio's geworven. 
 
Binnen de AAC wordt via een rooster van aftreden gezorgd dat continuïteit en zorgvuldige 
overdracht gewaarborgd zijn. 
 

d. Hoe besluiten te nemen?                   
De besluiten, als voorgesteld in de AAC gaan in afstemming met het bestuur Platform. Binnen het 
Platform bestuur heeft 1 lid de AAC in portefeuille. Jaarplan en grote activiteiten inclusief 
bijbehorende begrotingen gaan altijd via het Platform bestuur en kunnen pas worden uitgevoerd na 
toestemming van het Platform bestuur. Tussentijdse last minute activiteiten worden altijd overlegd 
met de AAC portefeuillehouder Platform bestuur. 
 

e. Frequentie van vergaderen, hoe wordt agenda vastgesteld, wie roept vergadering bijeen, 
wie kan initiatief nemen tot extra vergadering? 

De AAC vergadert structureel 1x per 2 maanden als gehele commissie. Per activiteit kan dit echter 
anders zijn. 
De AAC vergaderingen worden vastgelegd in notulen/ actielijst. De notulen worden verstuurd naar 
het bestuurslid met de AAC in de portefeuille, deze informeert het bestuur van het platform en zorgt 
ook voor archivering van de notulen/actielijst.  Per vergadering wordt afgesproken elk AAC lid de 
notulen/actielijst maakt. 
Van de 6 vergaderingen per jaar moet elk AAC lid er (minimaal) 3 fysiek bijwonen (er is een 
reiskostenvergoeding) en 3 kunnen per Skype. 
De vergaderlocatie: wordt hoogst waarschijnlijk IKNL in Utrecht 
Het tijdstip: hoogstwaarschijnlijk vrijdags van 18-20 uur. 
 

f. De aard van de activiteiten 
Er wordt een tweetal activiteiten onderscheiden: 
 1) activiteiten door de AAC georganiseerd en 
 2) activiteiten niet door de AAC georganiseerd. 
Ad 1. Deze activiteit is door de commissie zelf of in samenwerking met de commissie georganiseerd 
en valt onder verantwoordelijkheid daarvan. De activiteiten zijn altijd overlegd met het 
Platformbestuur en worden door de communicatieadviseur van het Platform gecommuniceerd. De 
activiteiten dragen (mede) het AYA logo. 
Ad 2. Activiteiten door anderen en onder verantwoordelijkheid van anderen georganiseerd. Bij deze 
activiteiten wordt geen AYA logo gevoerd. 
 

g. Afspraken over PR & communicatie (maken van promotiemateriaal, presentaties, 
websitedeel, etc.) 

Dit gebeurt altijd in overleg met de communicatieadviseur Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform 
 

h. Donaties en aanvragen subsidies. Wat accepteert commissie: geld en of goed? Wie welk 
kanaal wordt gedoneerd? Wat is de zeggenschap van een donateur over de donatie? 

Subsidies worden aangevraagd i.o.m. de portefeuillehouder AAC van het Nationaal AYA 
Platformbestuur. 



 

 

Het geven van donaties wordt via een format verspreid op aya4 media. Op dit format kan de 
donateur een keuze maken waaraan hij/zij wil doneren: organisatie, zorg, onderwijs, 
wetenschappelijk onderzoek of AAC activiteiten. 
Er kan geld of goed worden gedoneerd. De donateur kan aangeven waar geld of goed aan besteed 
mag worden. De donateur krijgt een bedankje. Er wordt jaarlijks rekenschap afgelegd van het 
besteedde geld. 
 

i. Royement 
Een AAC lid die zijn boekje te buiten gaat wordt na een gesprek met een AAC delegatie en het 
platform bestuurslid, geroyeerd. 
 
 
NB: per activiteit worden ook ‘huishoud- / spelregels’ afgesproken die van te voren zijn opgesteld 
door de AAC en openbaar zijn. 
 
 
 
Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform www.aya4net.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.aya4net.nl/

