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Concept notulen algemene vergadering zaterdag 19 november 2016 

 

Inleiding door Rein Baneke, voorzitter bestuur KansPlus  

 

Themabijeenkomst Broers en Zussen van 10.00 uur – 12.30 uur 

Debby  van der Schuit verzorgt een presentatie waarin het thema “Broers en zussen” centraal 

staat. De zorg van je kind overdragen aan anderen, hoe doe je dat? Debby heeft de documentaire 

“Op zoek naar mijn zusje” gemaakt waarin zij aandacht vraagt voor de gevolgen in je leven als je 

een broer of zus met een beperking hebt. 

Het is de bedoeling om na de documentaire met elkaar in gesprek te gaan. 

Debby van der Schuit vraagt aan de aanwezigen of zij de term “Brussen” vaker hebben gehoord.  

Het merendeel van de zaal kent de term.  

Het Brus zijn betekent vaak dat je op jonge leeftijd leert zorgen voor een ander. De relatie met je 

verstandelijk beperkte zus of broer is vaak sterk, maar dit kan in de verschillende fases van je leven 

wisselend zijn. 

Broers en zussen cijferen zich vaak weg, zetten hun eigen emoties op een lager plan, zetten zaken 

opzij. 

Ook kan er sprake zijn van een verhoogde emotie zoals; jaloezie, schaamte, je eenzaam voelen. 

Voordat Debby startte met het maken van de documentaire heeft zij eerst haar vader en moeder 

geraadpleegd, het is uiteindelijk een persoonlijk verhaal van haar situatie als zus, met de woorden 

van anderen. 

Reacties uit de zaal na het zien van de documentaire: 

De documentaire heeft emoties opgewekt in de zaal en er is met name herkenning over: 

Loslaten, de regie willen houden, de keuze voor een woonvoorziening, wat doet het met je gezin.  

De verrijking die het geeft aan je leven. De levenslange zorg voor je kind, zus, broer. 

Verschillende generaties kijken vaak ook anders tegen de situatie aan. 

 

Verschillende perspectieven worden belicht in de documentaire, onder andere hoe kijken andere 

mensen in je omgeving tegen de situatie aan. 

 

 



 

2 
 

Het Brus zijn: 

Voor de één wordt het een identiteit, de ander benaderd het meer van de technische kant. 

De zorg voor je verstandelijk gehandicapte broer of zus overnemen van je ouders is niet voor alle 

aanwezigen vanzelfsprekendheid.  

Men ziet het ook als “samen op weg” en in dat traject wordt de keuze gemaakt of de zorg wordt 

overgenomen of niet. 

Na een aantal verdiepingsvragen te hebben voorgelegd aan de zaal beëindigt Debby van der Schuit 

haar presentatie met de mededeling, dat KansPlus de leukste groep is voor wie zij de presentatie 

heeft gehouden! 

De Dvd is verkrijgbaar via de facebookpagina van Debby van der Schuit. 

 

Voorzitter Rein Baneke bedankt Debby voor haar presentatie. 

Lunchpauze 

Algemene vergadering KansPlus wordt gehouden van 13.15 uur – 15.00 uur 

Opening 

Voorzitter Rein Baneke opent het huishoudelijk deel van de vergadering. Voor Rein Baneke is het de 

laatste keer als voorzitter bestuur KansPlus, dat hij de algemene vergadering voorzit. 

Rein Baneke geeft een korte terugblik op zijn tijd als bestuurder en hij werpt een blik in de toekomst. 

Verleden: 

De terugblik levert Rein Baneke een gemengd gevoel op, dit met name vanwege de financiële situatie 

waarin KansPlus haar hoofd boven water heeft moeten houden. Positief is, dat KansPlus nog bestaat 

na deze moeilijke jaren. Het ledental is helaas niet toegenomen. Enkele bestuurders van 

ledengroepen hebben aangegeven, dat zij geen opvolgers hebben om hun werkzaamheden voort te 

zetten. Een aantal ledengroepen is “slapend” geworden of heringedeeld onder een andere 

ledengroep, maar gelukkig, volgens de heer Baneke, zijn er ook zeer veel actieve ledengroepen.  

De ledengroepen hebben goed werk geleverd wat betreft het project Lokale Belangenbehartiging, 

mede dankzij de inzet van Jeanet Bouw – projectleider. 

De relatie KansPlus - Ieder(in) is verbeterd. 

KansPlus neemt actief deel aan het vernieuwen van de kwaliteitsagenda. De heer Jaap Zwitser is voor 

KansPlus adviseur in dezen.  

Toekomst:  

In juni 2015 heeft Jo Terlouw afscheid genomen als directeur KansPlus. Dickie van de Kaa is een 

waardig opvolger gebleken.  

Op de afscheidsbijeenkomst van Jo Terlouw is door Marieke Kuperus een presentatie gehouden over 

de toekomstbestendige vereniging.  

Het bestuur KansPlus is een meewerkend bestuur geworden. Dit betekent niet dat er bemoeienis is 

met de dagelijkse gang van zaken op het landelijk bureau KansPlus, maar wel dat de bestuurders 

deelnemen aan bepaalde bijeenkomsten en proberen te netwerken voor KansPlus. 
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Agendapunt 4 – Voortgang jaarwerkplan 2016 en exploitatie 2016 

Mondelinge toelichting door penningmeester Evert de Knecht en directeur Dickie van de Kaa 

 

Jaarwerkplan 2016 wordt besproken bij het jaarwerkplan 2017. 

 

Exploitatie 2016 

KansPlus ligt op koers. Op het punt: personele zaken kan nog geen volledige duidelijkheid worden 

gegeven. De projectkosten zijn nog niet meegenomen in de exploitatie die voorligt.  

 

De contributie-inning is minder, maar dit komt omdat de exploitatie tot en met oktober 2016 is. 

 

De vergadering neemt de exploitatie 2016 voor kennisgeving aan.  

 

Agendapunt 5 – Geconsolideerde jaarrekening 2015 

Mondelinge toelichting door penningmeester Evert de Knecht 

 

De legaten zijn toegevoegd aan het bestemmingsreserve. Door het ontvangen van legaten sluit 

KansPlus af met een positief resultaat. 

KansPlus heeft inmiddels de accountantsverklaring van de accountant ontvangen.  

 

Liquide middelen: vijftien bankrekeningen is erg veel. De penningmeester geeft aan, dat sommige 

rekeningen moeten worden aangehouden. Enkele rekeningen kunnen worden opgeschoond in 2017. 

Dit is een punt van aandacht. 

 

Besluit 001-19112016: de geconsolideerde jaarrekening 2015 wordt door de vergadering vastgesteld. 

 

Op de oplegger van agendapunt 5 wordt een toelichting gegeven wat betreft agendapunt 5,  

6 en 7 van de Algemene Vergadering. De toelichting is opgesteld door voorzitter Rein Baneke. 

Overzicht 2015 van toekenning en uitbetaling van het basis- en aanvullend bedrag (bijlage 5.2.) 

In de toelichting wordt uitleg gegeven over het basisbedrag en het aanvullend bedrag dat kan 

worden aangevraagd door het bestuur van een KansPlus ledengroep.  

Aan de vergadering wordt gevraagd het besluit, genomen in de bestuursvergadering van het landelijk 

bestuur KansPlus, voor kennisgeving aan te nemen. Het besluit betreft: de eigen bijdrage uit het 

vermogen, 10% van dat vermogen boven de € 20.000,- te hanteren, uitgezonderd vastliggende 

bestemmingsreserve. Het maximum van het eigen vermogen is € 50.000,-. 

Mevrouw Gerda de Ram van KansPlus Friesland stelt de volgende vraag: er zijn kleine en grote 

ledengroepen bij KansPlus, waar ligt de grens? Voorzitter Rein Baneke legt uit, dat het er niet toe 

doet of een ledengroep groot of klein is. Het gaat om de aanvraag die door een ledengroep wordt 

ingediend, de aanvraag moet voldoen aan de gestelde eisen. 
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Agendapunt 6 – Innovatiefonds KansPlus  

In de toelichting onder agendapunt 5 wordt de achtergrond en de ervaringen beschreven van het 

Innovatiefonds in de periode 2013-2016. 

In 2013 is door de Algemene Vergadering KansPlus ingestemd met de start van het Innovatiefonds. 

Het startbedrag was in 2013: € 100.000,-  (gelden van de slapende ledengroepen KansPlus).  

Zie voor de uitgaven bijlage 6.1. Het landelijk bestuur KansPlus is van mening, dat door de 

ledengroepen KansPlus minimaal gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om een aanvraag in te 

dienen bij het Innovatiefonds. De aanvraag van VraagRaak ad. € 68.000,- heeft het Innovatiefonds 

goedgekeurd en ook voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 

Het termijn van drie jaar is verstreken, de vraag die aan de Algemene Vergadering voorligt: gaat 

KansPlus de komende drie jaar door met het Innovatiefonds of niet? Er volgt een nieuwe donatie van 

€ 100.000,- van de gelden van de slapende ledengroepen KansPlus. De voorzitter geeft aan, dat het 

zonde is om de gelden van de slapende ledengroepen niet aan te wenden voor andere doeleinden.  

 

Vragen uit de zaal: 

 

Mevrouw Gerda de Ram – KansPlus Friesland stelt voor om door middel van het beleggen van een 

informatieavond in het land, meer bekendheid te geven aan het Innovatiefonds. 

Voorzitter Rein Baneke is van mening dat de uitleg die voorligt aan de vergadering voldoende en 

duidelijk is. Is dit niet het geval dan kan eventueel te zijner tijd een bijeenkomst worden gehouden. 

De heer Pouwel van de Siepkamp geeft aan dat nog een keer voorlichting zal worden gegeven.  

De vorm waarin dit wordt gedaan kan zijn: een bijeenkomst, verdere informatie op papier of digitaal. 

 

De heer Martin Hermans – familievereniging Dichtbij vraagt hoe de € 100.000,- moet worden 

bekeken? Penningmeester Evert de Knecht geeft aan, dat het totaalbedrag van de slapende 

ledengroepen € 287.000,- bedraagt en dat van dit bedrag € 100.000,- voor het Innovatiefonds 

beschikbaar wordt gesteld. 

 

Het geldbedrag van € 33.000,- van Friesland Oost is inmiddels weer teruggestort naar de  

gefuseerde KansPlus ledengroep Friesland. 

 

Voorzitter Rein Baneke deelt mee, dat de heer Ted van de Bosch – lid van het Innovatiefonds 

KansPlus enkele maanden geleden is getroffen door een licht herseninfarct. Op dit moment kan niet 

worden aangegeven of de heer Van den Bosch blijft deelnemen aan de Innovatiecommissie. 

 

De voorzitter vraagt of de Algemene Vergadering KansPlus kan instemmen met het voortzetten van 

het Innovatiefonds KansPlus. Het betreft de periode 2016 – 2019.  

Besluit 002-19112016: De Algemene Vergadering KansPlus gaat akkoord met het voortzetten van het 

Innovatiefonds KansPlus in de periode 2016 – 2019. In 2020 volgt een tweede evaluatieronde. 

Innovatiefonds. 
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Agendapunt 7 – Begroting landelijk bureau KansPlus 2017 en meerjarenbegroting KansPlus 

De begroting 2017 is sluitend, maar er kan geen zekerheid worden gegeven of er dekking volgt voor 

de projecten. De aangegeven projecten zijn stelposten. De € 5000,- betreft werkzaamheden van het 

landelijk bureau KansPlus voor de projecten. Deze post is van te voren niet goed in te schatten. 

Tot en met 2019 is de begroting sluitend. Zie ook de toelichting van paragraaf 2, bijlage 5.2. 

 

Besluit 003-19112016: De Algemene Vergadering KansPlus stelt de begroting 2017 en de 

meerjarenbegroting 2017 vast. 

 

Agendapunt 8 – Vaststelling contributie KansPlus 2017 

 

Voorzitter Rein Baneke stelt voor om de contributie KansPlus 2017 te handhaven op € 37,50 euro. 

Naar aanleiding van: 

De heer Hermans van familievereniging Dichtbij vraagt of de contributie voor de familieverenigingen 

ook op de Algemene Vergadering moet worden vastgesteld. 

Voorzitter Rein Baneke geeft aan, dat de contributie statutair is vastgesteld. Voor de contributie van 

familieverenigingen is een staffel opgesteld.  

 

Besluit 004-19112016: De Algemene Vergadering KansPlus stelt de contributie KansPlus 2017 vast op  

€ 37,50. 

 

Agendapunt  9 – Jaarwerkplan 2017 en voortgang 2016 

 

Presentatie: mevrouw Dickie van de Kaa – directeur KansPlus 

 

Het jaarwerkplan 2017 is een uitvloeisel van het meerjarenplan. 

Lokale- en individuele belangenbehartiging 

Jeanet Bouw houdt later op de vergadering een presentatie over de stand van zaken van het project 

Lokale Belangenbehartiging. 

Individuele belangenbehartiging heeft plaatsgevonden bij het Kennis- en Adviescentrum KansPlus. 

 

Collectieve belangenbehartiging 

KansPlus ontvangt in 2017 extra subsidie voor collectieve belangenbehartiging: € 10.000,- 

Ieder(in) neemt de uitvoering voor haar rekening, maar uiteraard in afstemming met KansPlus. 

KansPlus stemt af met VWS, IGZ, Vilans en VNG. 

Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg. 

Het zogenaamde cockpitoverleg langdurige zorg. 

KansPlus neemt deel in groepen zorg, vervoer en arbeid. 

Vraag aan de vergadering: als mensen willen deelnemen, dan kunnen zij contact op nemen met het 

landelijk bureau KansPlus 
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PR/Communicatie 

Er is veel aandacht besteed aan PR/Communicatie: 

* De website van KansPlus is toegankelijker geworden. 

* Interactieve Webinars  

* PlusPunt is ook digitaal verkrijgbaar 

* Sociale media: LinkedIn, Facebookpagina en Facebookgroep, Twitter, YouTube 

* Digitale nieuwsbrief van VraagRaak is uitgebracht. 

 

Landelijk Bureau KansPlus 

Het landelijk bureau KansPlus werkt met een beperkte capaciteit.  

Het landelijk bureau is in 2016 overgegaan naar een nieuw klantregistratiesysteem: Perfectview. 

Voor de projecten zijn ZZP-ers ingehuurd. Voor de ledenadministratie, IT en Kennis- en 

adviescentrum worden vrijwilligers ingezet. 

Zoals de voorzitter al eerder aangaf is het landelijk bestuur KansPlus een meewerkend bestuur 

geworden. 

 

Kennis- en Adviescentrum KansPlus 

Het Kennis- en Adviescentrum adviseert en verschaft informatie aan de leden van KansPlus: 

individuele leden, ledengroepen, familievereniging en aangesloten cliëntenraden. 

Gegevens worden geregistreerd. Opvallend is dat er meer vragen over wonen zijn binnengekomen en 

minder over indicatiestelling. 

Rapportage Kennis- en Adviescentrum: wordt jaarlijks opgesteld. 

Het Kennis- en Adviescentrum is veertig weken per jaar telefonisch bereikbaar. 

Project VraagRaak 2.0. 

Voor VraagRaak is nieuw foldermateriaal ontwikkeld. 

Een programmaboekje is samengesteld. 

KansPlus/VraagRaak heeft een reactie aangeleverd op het wetsontwerp WMCZ. 

Externen zijn geïnteresseerd in goede voorbeelden over betrokkenheid van familie in gemeenten. 

 

Project Dementietafel 

In 2016 is het project door Ieder(in) overgedragen aan KansPlus. 

Een handreiking is uitgebracht. 

Een cursus over fondsenwerving is gegeven. 

De landelijke bijeenkomst heeft twee keer plaatsgevonden. 

Dementietafels zijn opgestart in alle provincies. 

Uniek: de Familievereniging Dichtbij heeft een eigen dementietafel opgericht. 

 

2 Voucherprojecten 

Looptijd: drie jaar. 

Project Empowerment wordt in december 2016 afgerond. 

Nieuw project: Wahonapedia: kennis delen over zeldzame syndromen en ouderen.  
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Project Familiebeleid 

Gelden zijn beschikbaar gesteld door VWS 

Het is een proeftuin vanuit de VG sector, ook vindt afstemming plaats met andere sectoren.  

Proeftuin: ‘sHeerenloo Midden Nederland. 

Het is de bedoeling om bouwstenen op te stellen voor het maken van beleid. 

 

Project Anders vasthouden 

Het project was in de eerste instantie bestemd voor ouders met een kind tot en met 25 jaar, steeds 

meer ouders met oudere kinderen tonen interesse in het project. 

Het is een samenwerkingsproject van KansPlus, SIEN en Bosk 

 

Samenwerking met derden 

KansPlus – SIEN 

1ste bestuursbijeenkomst KansPlus – SIEN heeft in september 2016 plaatsgevonden. 

Er volgt verdere samenwerking rond de verkiezingen van 15 maart 2017. 

KansPlus - Ieder(in)  

KansPlus werkt samen met Ieder(in) inzake Zorg verandert, Dementietafels en belangenbehartiging.  

KansPlus werkt samen met LSR, LOC en met andere cliëntorganisatie wat betreft de 

voucherprojecten. 

KansPlus heeft overeenkomsten afgesloten met Rondom, Platform Zuid Holland Zuid, Naar Keuze. 

Initiatiefgroep familieverenigingen 

De initiatiefgroep is zeer actief, heeft veel aandacht gekregen van stakeholders. 

Aan een handreiking voor in de praktijk wordt gewerkt. 

Een gesprek heeft plaatsgevonden met de directie van VGN. 

Verhuizing landelijk bureau KansPlus 

De huidige locatie die KansPlus huurt wordt een woonbestemming voor ouderen. 

De verhuurder heeft KansPlus een kantoorlocatie aangeboden aan de overzijde van het huidige pand. 

Het nieuwe adres wordt met ingang van 1 januari 2017: De Haag 10 in Houten. 

 

Ledendag KansPlus 2017 

In 2017 bestaat KansPlus (en haar rechtsvoorgangers) 65 jaar. Een ledendag wordt gehouden op 

zaterdag 16 september 2017. 

 

Naar aanleiding van:  

 

Webportal KansPlus 

Mevrouw Annemie van den Heuvel – KansPlus Bossche Ommelanden vraagt of in het nieuwe 

systeem een webportal beschikbaar komt voor de ledengroepen KansPlus? 

Bestuurder Pouwel van de Siepkamp geeft aan, dat twee offertes zijn aangevraagd.  

1. Voor de ledenadministrateurs van de ledengroepen KansPlus. 

2. Voor de leden van KansPlus. 
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Websiteledengroep KansPlus 

Mevrouw De Ram – KansPlus Friesland stelt een vraag over het bijwerken van de ledengroep-

website. Marion Thielemans – PR/Communicatie stelt voor om, ter ondersteuning, een 

introductiefilmpje te maken voor het bijwerken van de site(s). 

 

Besluit 005-19112016: het Jaarplan 2017 wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. 

 

Kwaliteitsagenda VWS: Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg 

 

Presentatie de heer Jaap Zwitser – adviseur KansPlus 

De presentatie bestaat uit vier hoofdstukken: 

1. Aanleiding 

2. Stand van zaken 

3. Inhoud kwaliteitsagenda 

4. Verder proces/verwachting 

 

Aanleiding 

De klachten over verpleeghuizen (ouderenzorg) heeft er toe bijgedragen dat er scherper wordt 

gekeken naar de gehandicaptenzorg. Een vergelijkbaar proces is inmiddels gestart (kwaliteitsagenda). 

Een Mammonioverleg werd ingesteld (de naam verwijst naar de vergaderlocatie van het 1ste overleg). 

Opdracht: kwaliteitsagenda in brede zin opstellen. 

 

Stand van zaken 

Kwaliteitsagenda “Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg” is in juli 2016 aangeboden aan 

de Tweede Kamer. De staatssecretaris heeft zijn akkoord gegeven. De staatssecretaris heeft ingezien, 

dat de duur van twee jaar voor het project te kort is, de duur van het project is bijgesteld tot vijf jaar. 

Gelden zijn beschikbaar gesteld.  

Het meewerkend bestuur KansPlus neemt deel aan verschillende werkgroepen over de 

kwaliteitsagenda. Op 23 november 2016 vindt een Heidag plaats, hieraan nemen  

 

Zie in de bijlage de presentatie van de heer Zwitser. 

 

Voorzitter Rein Baneke geeft aan, dat er hopelijk van de deskundigheid vanuit de ledengroepen 

gebruik gemaakt worden voor de werkgroepen. 

Voorzitter Rein Baneke bedankt de heer Zwitser voor zijn presentatie en zijn inzet voor KansPlus. 
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Stand van zaken project Lokale Belangenbehartiging 

Presentatie: mevrouw Jeanet Bouw – projectleider 

 

Op 16 september 2016 heeft het congres Lokale Belangenbehartiging plaatsgevonden. 

Een filmpje gemaakt op het congres wordt getoond aan de Algemene Vergadering, het filmpje geeft 

een goede weergave van de activiteiten van het afgelopen jaar. 

De pilotgroepen Lokale Belangenbehartiging zijn: 

KansPlus Walcheren 

KansPlus Friesland 

KansPlus Bossche Ommelanden 

KansPlus Amsterdam 

De pilotgroepen vinden samenwerken met anderen het belangrijkste. 

De medewerkers van het landelijk bureau KansPlus hebben een enquête gehouden onder de 

ledengroepen. Uit deze enquête is gebleken, dat de ledengroepen Lokale Belangenbehartiging een 

belangrijk onderwerp vinden. Sommige ledengroepen hebben echter aangegeven, dat er geen 

behoefte, geen vraag is naar lokale belangenbehartiging. Opgegeven reden: een individueel lid is niet 

zozeer bezig met lokale belangenbehartiging. Ledengroepen die niet aan belangenbehartiging doen, 

zijn tevreden met deze structuur.  

Signaleren en registreren, staat niet bij alle ledengroepen standaard op de agenda. 

Gezelligheidsactiviteiten, ledengroepen doen wel aan gezelligheidsactiviteiten. 

Themabijeenkomsten, een aantal ledengroepen geeft aan, dat zij geen grote themabijeenkomsten 

meer organiseren. De pilotgroepen geven hetzelfde aan, zij vinden het organiseren van kleine 

bijeenkomsten belangrijker, omdat daar mensen naar toe komen die echt geïnteresseerd zijn. 

 

Cursus Lokale Belangenbehartiging “Samen staan we sterk” 

De cursus is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in lokale belangenbehartiging van mensen 

met een verstandelijke beperking. 

 

Cursus Duo Lokale Belangenbehartiging 

De cursus Duo Lokale Belangenbehartiging is bestemd voor cliënt en begeleider.  

De cursus wordt gegeven door Han Mennen – trainer en adviseur VraagRaak. 

Webinars 

Twaalf webinars over Lokale Belangenbehartiging zijn integraal uitgezonden. 

 

Artikelen in PlusPunt 

Verschillende artikelen over Lokale Belangenbehartiging zijn gepubliceerd in PlusPunt, tijdschrift van 

KansPlus. 

 

Handreiking 

De handreiking Zichtbaarheid is uitgebracht. 
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Tot slot geeft Jeanet Bouw aan, dat KansPlus goud in handen heeft met alle ervaring en kennis van 

KansPlus op het gebied van Lokale Belangenbehartiging. 

 

Jeanet Bouw verwijst graag naar het onderdeel Lokale Belangenbehartiging op de website van 

KansPlus. Zie de link: https://www.kansplus.nl/belangenbehartiging/lokale-belangenbehartiging/ 

Agendapunt 10 – Afscheid bestuursleden en benoeming bestuursleden landelijk bestuur KansPlus 

 

Afscheid bestuursleden 

Voorzitter Rein Baneke en penningmeester Evert de Knecht landelijk bestuur KansPlus nemen 

afscheid.  

Benoeming bestuursleden landelijk bestuur KansPlus 

 

Het bestuur stelt voor om: 

De heer P. van de Siepkamp te benoemen tot voorzitter KansPlus 

de heer P. Grimmelikhuizen te benoemen tot penningmeester KansPlus 

de heer P. Lucardie te benoemen tot lid landelijk bestuur KansPlus 

mevrouw M. Zegger te benoemen tot lid landelijk bestuur KansPlus 

Voorstelronde 

De heer Paul Grimmelikhuizen 

De heer Paul Grimmelikhuizen heeft drie kinderen, is van beroep registeraccountant en is inmiddels 

gepensioneerd.  

De heer Grimmelikhuizen heeft een dochter met een verstandelijke beperking. 

De heer Grimmelikhuizen heeft gezocht naar mogelijkheden om zijn ervaring te delen en vindt 

Belangenbehartiging ontzettend belangrijk. 

 

Mevrouw Miriam Zegger 

Sluit zich aan bij het verhaal van de heer Grimmelikhuizen. 

Miriam Zegger is onder de indruk van de persoonlijke verhalen naar aanleiding van het themadeel.. 

Beroep: Secretaris Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Koninklijke Kentalis en Manager 

Bestuursbureau, Hoofd van het bureau Raad van Bestuur. 

Miriam Zegger vindt KansPlus een prachtige organisatie en geeft aan door met elkaar de krachten  

te bundelen je als organisatie sterk staat! 

Miriam Zegger heeft geen kind, familielid met verstandelijk beperking. 

 

De heer Paul Lucardie 

De heer Lucardie is jurist. 

De laatste jaren is de heer Lucardie betrokken geweest bij activiteiten van de familievereniging 

Bartimeus. De heer Lucardie is lid van de Initiatiefgroep KansPlus. 

Graag wil de heer Lucardie zijn betrokkenheid en werkzaamheden landelijk voortzetten bij KansPlus. 

De heer Lucardie heeft een broer met een verstandelijke beperking, Eric Lucardie.  

Eric Lucardie is overleden in 2011. 

 

 

https://www.kansplus.nl/belangenbehartiging/lokale-belangenbehartiging/
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De heer Pouwel van de Siepkamp 

Geeft aan, dat hij al aardig lang meedraait als bestuurder, eerst bij het WOI (één van de 

rechtsvoorgangers van KansPlus) en daarna bij KansPlus.  Belangenbehartiging voor mensen met een 

beperking en begeleiders gaat hem zeer aan het hart.  

De heer Van de Siepkamp heeft vier kinderen, waarvan twee zonen een verstandelijke beperking 

hebben. 

 

De Algemene vergadering vindt een stemronde niet nodig. 

 

Besluit 006-19112016:  

de Algemene Vergadering KansPlus gaat bij acclamatie akkoord met de benoeming van de heer Paul 

Grimmelikhuizen tot penningmeester landelijk bestuur KansPlus. 

 

Besluit 007-19112016: 

de Algemene Vergadering KansPlus gaat bij acclamatie akkoord met de benoeming van de heer Paul 

Lucardie tot bestuurder landelijk bestuur KansPlus 

 

Besluit 008-19112016:  

de Algemene Vergadering KansPlus gaat bij acclamatie akkoord met de benoeming van mevrouw 

Miriam Zegger tot bestuurder landelijk bestuur KansPlus 

 

Besluit 009-19112016: 

de Algemene Vergadering KansPlus gaat bij acclamatie akkoord met de benoeming van de heer 

Pouwel van de Siepkamp tot voorzitter landelijk bestuur KansPlus 

 

Agendapunt 11 – Concept notulen en actielijst algemene vergadering KansPlus van 26 mei 2016 

Besluit 010-19112016: 

Met dank aan de notulist worden de concept notulen d.d. 26 mei 2016 vastgesteld door de 

Algemene vergadering KansPlus. 

Agendapunt 12 - Rondvraag 

Vanuit de zaal komt de vraag hoe iemand met een verstandelijke beperking de mantelzorg voor  

ouders moet verrichten? Op de vergadering worden afkortingen gebruikt. Mevrouw geeft aan, dat 

niet alle afkortingen haar bekend voorkomen. 

Mevrouw Gerrie Beumer – consulent Kennis- en Adviescentrum KansPlus geeft aan, dat wellicht 

binnen de ledengroep Over Betuwe (in de regio) waar mevrouw is ingedeeld er meer over bekend is. 

Actie: Wordt nader uitgezocht. 

Actie: een lijst met afkortingen (en betekenis) wordt op de website van KansPlus geplaatst. 

Mevrouw Gerda de Ram – KansPlus Friesland vraagt of onafhankelijke cliëntondersteuning in een 

samenwerkingsverband wordt uitgevoerd? Vanuit KansPlus wordt nader bekeken of KansPlus zelf 

iets kan ontwikkelen voor 2017.  

Op een volgende Algemene vergadering wordt op het onderwerp teruggekomen. 
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Afscheid voorzitter de heer Rein Baneke en penningmeester de heer Evert de Knecht. 

De nieuwe voorzitter, de heer Van de Siepkamp neemt het woord. 

 

De heer Van de Siepkamp bedankt de heer De Knecht voor zijn jarenlange inzet als penningmeester 

KansPlus, voorheen was de heer De Knecht penningmeester VOGG (rechtsvoorganger KansPlus). 

De heer Van de Siepkamp bedankt de heer Rein Baneke voor zijn voorzitterschap vanaf november 

2012. De heer Rein Baneke is in een zware financiële periode voorzitter van KansPlus geworden.  

 

De heer Baneke heeft dit gecombineerd met zijn voorzitterschap bij ledengroep KansPlus 

Amsterdam. Bij zijn start als voorzitter bestuur KansPlus was de afstand tussen de ledengroepen en 

het bureau groot. Als voorzitter heeft de heer Baneke geprobeerd dit gat te dichten.  

De heer Van de Siepkamp verbindt de volgende kwaliteiten aan de heer Baneke: optimistisch, 

zorgvuldig, respectvol, diplomatiek en verbindend.  

De heer Van de Siepkamp bedankt de heer Baneke en de heer De Knecht namens bestuur, 

ledengroepen en medewerkers KansPlus en overhandigt de heren een boeket bloemen, een cadeau, 

een oorkonde met daarbij de gouden speld verdienste.  

 

Voorzitter Pouwel van de Siepkamp sluit de vergadering en wenst eenieder een behouden terugreis. 
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 Besluiten-actie lijst naar aanleiding van de Algemene Vergadering  

van 19 november 2016 

Besluit 001-19112016 De geconsolideerde jaarrekening 2015 wordt door de vergadering vastgesteld. 

Besluit 002-19112016 De Algemene Vergadering KansPlus gaat akkoord met het voortzetten van het 

Innovatiefonds KansPlus in de periode 2016 – 2019.  

In 2020 volgt een tweede evaluatieronde. 

Besluit 003-19112016 De Algemene Vergadering KansPlus stelt de begroting 2017 en de 

meerjarenbegroting 2017 vast. 

Besluit 004-19112016 De Algemene Vergadering KansPlus stelt de contributie KansPlus 2017 vast  

op € 37,50. 

Besluit 005-19112016 Het Jaarplan 2017 wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. 

Besluit 006-19112016 De Algemene Vergadering KansPlus gaat bij acclamatie akkoord met de benoeming 

van de heer Paul Grimmelikhuizen tot penningmeester landelijk bestuur KansPlus. 

Besluit 007-19112016 De Algemene Vergadering KansPlus gaat bij acclamatie akkoord met de benoeming 

van de heer Paul Lucardie tot bestuurder landelijk bestuur KansPlus. 

Besluit 008-19112016 De Algemene Vergadering KansPlus gaat bij acclamatie akkoord met de benoeming 

van mevrouw Miriam Zegger tot bestuurder landelijk bestuur KansPlus. 

Besluit 009-19112016 De Algemene Vergadering KansPlus gaat bij acclamatie akkoord met de benoeming 

van de heer Pouwel van de Siepkamp tot voorzitter landelijk bestuur KansPlus. 

Besluit 010-19112016 De concept notulen d.d. 26 mei 2016 vastgesteld door de Algemene vergadering 

KansPlus. 

 

 

 


