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Vergadering ALV 1 juni 2019 

Agendapunt 7: Voorstel naamswijziging 
 

ADCA/SCA is een van de vele vormen van erfelijke Ataxie. Voor de 

mensen die aan een andere vorm dan ADCA lijden, is er geen 

patiëntenvereniging. Om die reden heeft de ADCA vereniging een aantal 
jaren geleden besloten dat ook mensen met een andere vorm van ataxie 

lid kunnen worden van de vereniging. Hetgeen ook inmiddels is gebeurd. 

In de ledenraadpleging in 2017 bleek dat 16% van de leden een andere 

vorm van ataxie hebben of alleen de verschijnselen maar nog geen 
diagnose. We mogen verwachten dat dit aantal binnen de vereniging de 

komende jaren zal toenemen.  

Om zich beter thuis te kunnen voelen binnen de vereniging, hebben een 

aantal leden aangedrongen op een naamswijziging. Het bestuur heeft o.a. 
via de ADCA krant en de nieuwsbrief kenbaar gemaakt dat zij voorstander 

is van een naamswijziging. De neurologen zijn voorstander van een 

naamswijziging. De MAR heeft het bestuur in deze een positief advies 

gegeven. Vanuit de klankbordgroep hebben 10 mensen gereageerd op de 

komende naamswijziging. Acht zijn voor de naamswijziging en twee 
tegen. Bij een naamswijziging worden de volgende kant tekeningen 

gemaakt: 

• Stel eerst de ANBI status veilig alvorens de naamswijziging statutair 

te regelen 
• Maak duidelijk welke vormen van ataxie onder de ataxie vereniging 

vallen 

 

Het bestuur stelt daarom het volgend aan de vergadering voor: 
• De naam Ataxie Vereniging te gaan gebruiken en het logo aan te 

passen. 

• Onderzoek te doen of een statuten wijziging de ANBI status dan wel 

de subsidie van VWS in gevaar brengt. Als dat niet zo is, de naam 

statutair te wijzigen in Ataxie Vereniging Nederland 
• Duidelijk te maken welke vormen van cerebellaire ataxie vallen 

onder de Ataxie Vereniging. 
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