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Concept-verslag algemene vergadering zaterdag 20 mei 2017 

 

Agendapunt 1 - Inleiding door Pouwel van de Siepkamp, voorzitter bestuur KansPlus 

Agendapunt 2 - Concept notulen en actielijst Algemene vergadering 19 november 2016 

Geen opmerkingen. Dank aan secretariaat. Verslag vastgesteld. 

Agendapunt 3 - Voortgang jaarwerkplan 2017 

De voorzitter, Pouwel van de Siepkamp licht een aantal punten toe: 

- Clean-up: kost veel energie en inzet om een juiste koppeling tussen 

ledenadministratiesysteem en boekhoudsysteem tot stand te brengen.   

- Samenwerking met andere VG-organisaties: KansPlus zit met Sien rond de tafel om  een 

hechtere samenwerking tot stand te brengen met behoud van eigen identiteit. Op bestuurlijk 

en op back-office niveau. 

Het streven is de samenwerking breder te trekken. Er vindt een overleg plaats bij Ieder(in) 

over de bundeling van de VG belangenbehartiging op landelijk en lokaal niveau. 

Vanuit de zaal merkt Harry Walker op: samenwerking is niet genoeg. We moeten fuseren. De 

voorzitter geeft aan een fusie niet te kunnen forceren. 

- Programma Lokale Belangenbehartiging: de implementatie van de ontwikkelde producten en 

diensten vanuit het Programma Lokale Belangenbehartiging wordt gedaan met gelden van 

de ledengroep Amsterdam. Belangrijk is dat  mensen met elkaar in verbinding worden 

gebracht. Lokaal fondsen werven voor ontwikkeling netwerken. 

- Landelijke belangenbehartiging: in 2015 en 2016 veel lijnen naar Den Haag uitgezet. 

Verschillende brieven zijn naar de Tweede Kamer en de fracties gestuurd. 

- Kwaliteitsagenda: Jaap Zwitser wordt bedankt voor al het werk dat hij op vrijwillige basis 

heeft gedaan. Dorien Kloosterman, beleidsmedewerker, wordt voorgesteld aan de 

aanwezigen. 

- Familiebeleid: de Initiatiefgroep heeft een handreiking familiebeleid ontwikkeld. Deze hoort 

bij het eerder uitgebrachte manifest. Ook is in samenwerking met ’s Heerenloo een 

werkmethode familiebeleid ontwikkeld. Er wordt gewerkt aan een model 

samenwerkingsovereenkomst tussen zorgaanbieder, clIëntenraad en verband van 

naastbetrokkenen. Belangrijk is de positionering van familie in de instellingen. 

- Onafhankelijke cliëntenondersteuning: dit is een belangrijk punt voor KansPlus. De onlangs 

gehouden enquête EMB wijst dit uit. KansPlus wil diensten ontwikkelen in algemeen. Niet 

alleen voor leden. José Laheij en Pouwel van de Siepkamp zijn in gesprek met diverse 

instanties en hopen  vanaf 2018 een dienstenaanbod  te lanceren. 

- PR en communicatie:  hoe willen we dat? Uitbreiden? Wellicht onderwerp verenigingsraad.  

 

Opmerking door Familievereniging Dichterbij: dementietafel staat niet in plan (wel in het 

jaarplan 2017). 

Wellicht komt er via Zorg verandert extra financiering geld naar KansPlus voor een tijdelijke 

voortzetting. 
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Agendapunt 4 – Jaarverslag 2016  

Marion Thielemans benoemt een aantal highlights. 

Miriam Zegger noemt de lokale belangenbehartiging. 

Paul Lucardi benoemt de  landelijke belangenbehartiging. Advies aan Tweede Kamer. 

Paul Grimmelikhuizen’s eerste indruk is dat er verschil is tussen landelijke thema’s en thema’s 

ledengroepen. Veelheid thema’s wordt  door klein aantal mensen opgepakt. Leuk werk. 

José Laheij is nu 1.5 jaar lid van het bestuur en blijft het moeilijk vinden door de veelheid aan 

onderwerpen. We volgen niet alleen de ontwikkelingen, maar zijn ook initiërend. 

Jan  Jullens: Ik ben iets langer bestuurslid. In het begin ging de belangenbehartiging van KansPlus, 

naar Ieder(in),  nu sectoraal belangenbehartiging samen met VGN. Interessante ontwikkeling. 

Vragen uit de zaal: 

Blz. 24 reden van afmelding. Vaak niet vermeld. Antwoord van MarionThielemans. Wij vragen niet 

actief aan mensen waarom ze opzeggen als ze dat niet zelf melden. 

Bij 7.2 top 5 Kennis- en adviescentrum  ook aangeven in getallen. Toezegging dat volgend jaar te 

doen. 

Besluit: Vaststelling jaarverslag 2016 

Agendapunt 5 – Jaarrekening landelijk bureau 2016 en exploitatie 2017 

Besluit: Accountant akkoord. Jaarrekening landelijk bureau 2016 vastgesteld. 

Agendapunt 6 – Rondvraag en sluiting 

Harry Walker en penningmeester Herman Driessen: we hebben 77 nieuwe leden uit de overname 

van een slapende ledengroep en ontvangen  geen financiële bijdrage. Wel basisbedrag gebaseerd op 

aantal leden. Waar is het geld slapende ledengroepen?  

Antwoord: Staffelbedrag is vastgesteld in ALV. Vermogens van slapende ledengroepen gaan naar het 

innovatiefonds.  

Wat is gebeurd met de aanvraag inzake aanvullend bedrag van Over-Betuwe? Er wordt contact 

opgenomen. 

Datum volgende ALV:  25 november 2017 


