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LAATSTE NIEUWS EN ACTIVITEITEN 
 

 

 

Nieuwe CMTC-OVM website live 
 

Onze nieuwe website is eindelijk live! Na twee maanden van hard werken en toewijding van 
vele vrijwilligers is het gelukt. Neem een kijkje op de website! 

 
Naar de website 

 
 

 

 

https://www.cmtc.nl/
https://www.cmtc.nl/kennisbank/nieuws/laatste-nieuws/


Opnieuw aanmelden leden/donateurs 
 

Om de gegevens van onze leden en donateurs te laten voldoen aan de privacywetgeving 
(AVG: Algemene verordening gegevensbescherming) krijgen alle leden en donateurs 

binnenkort een uitnodiging om zich opnieuw te laten registreren. 
 

 
  

 

 

Familiedag in de Efteling verschoven naar 2021  
 

De Efteling heeft ons laten weten dat vanwege het COVID-19/Coronavirus geen groepen de 
Efteling mogen bezoeken. Wij hadden onze Familiedag al verschoven naar 29 augustus 2020 
maar dat gaat dus ook niet door. De nieuwe datum van de Familiedag vind je op onze website. 

Lees meer 
 
 

 

 
 

Jaarverslag 2019 gepubliceerd 
 

Ons jaarverslag en jaarrekening van 2019 zijn nu beschikbaar. Onze financiën worden 
beoordeeld door drie externe organisaties en onze interne Kascommissie. 

Lees meer 
 
 

https://www.cmtc.nl/familiedag-verplaatst-naar-2021/
https://www.cmtc.nl/jaarverslag-2019-gepubliceerd/


 
 

Ledenconferentie 2020 
 

Onze jaarlijkse wereldwijde ledenconferentie staat gepland op 24 oktober 2020. De locatie is 
vastgelegd en ook een paar sprekers zoals Prof. Dr. Miikka Vikkula. Zijn er 

nog onderwerpen/activiteiten die JIJ graag zou willen? Laat het ons weten: stuur een email 
naar president@cmtc.nl en wij gaan kijken wat mogelijk is.  

Let op: vanwege het Corona/COVID-19 virus kan dit nog allemaal veranderen! 
Lees meer 

 
 

 

 

Subsidie voor project 'Patient Advocates' 
  

Van ZonMW, onderdeel van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben wij 
subsidie gekregen om het 'Patient Advocates'(PA) project uit te voeren. De PA is een 

ervaringsdeskundige die patiënten, families en zorgverleners informeert. Hiermee willen we 
PA's uit verschillende landen opleiden en praktische tools aanbieden. 

Lees meer 
 

https://www.cmtc.nl/ledenconferentie-2020/
https://www.cmtc.nl/project-patient-advocates/
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