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Concept verslag Algemene Vergadering d.d. 25 november 2017 

 

Agendapunt 1 - Opening en inleiding 

Voorzitter Pouwel van de Siepkamp heet de aanwezigen welkom. 

Berichten van verhindering van bestuur KansPlus: 

mevrouw José Laheij en penningmeester Paul Grimmelikhuizen. 

 

De voorzitter benoemt een paar punten die in de afgelopen jaren belangrijk zijn geweest voor 

KansPlus. 

1. Een paar jaar geleden heeft KansPlus besloten zich te gaan richten op de landelijk 

belangenbehartiging, inmiddels is dit een kerntaak van de koepel Ieder(in). 

2. Vanuit het landelijk bureau wordt geprobeerd zoveel mogelijk contact te hebben met de 

ledengroepen KansPlus. 

3. KansPlus heeft veel tijd en aandacht besteed aan het project Dementietafels. 

4. Er zijn goede contacten met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de 

landelijke politiek. 

5. De ontwikkelde producten inzake Familiebeleid is aangeboden en goed ontvangen. 

6. Een uitnodiging is gestuurd aan Minister De Jonge om in gesprek te gaan met KansPlus. 

7. De samenwerking met SIEN is verstevigd. De wordt op zijn tijd gezamenlijke brieven verstuurd 

richting de politiek. 

8. KansPlus is in samenwerking met SIEN bezig om de krachten te bundelen voor de VG-sector. 

9. Bestuurlijk overleg tussen KansPlus en VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) heeft 

plaatsgevonden. 

10. KansPlus is weer in beeld. 

11. De wankele financiële positie ligt achter KansPlus, vanaf 2016 is KansPlus weer gaan bouwen. 

Een deel van de financiën komt uit projecten. Het geld is geoormerkt voor projecten (houdt je je 

hier niet aan, dan kan de overheid het geld terugvragen. 

12. KansPlus heeft te maken met “slapende” ledengroepen. Nieuwe bestuurders/vrijwilligers zijn 

moeilijk te vinden. Mensen zijn positief over het werkt van KansPlus, maar het stimuleert ze niet 

om vrijwilliger van de vereniging te worden. 

13. Het ledenaantal loopt terug, maar dit is een algemeen maatschappelijk verschijnsel bij 

verenigingen. 
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Agendapunt 2 - Thema: discussie over de vier bouwstenen voor het strategisch beleid KansPlus 

 

De vier bouwstenen zijn: 

* Een toekomstbestendige organisatie. 

* Een dynamische organisatie. 

* Lokale netwerken. 

* Wat wil KansPlus voor elkaar krijgen? 

 

Terugkoppeling van de discussie. 

 

Bouwsteen: Toekomstbestendige organisatie 

Belangrijke onderdelen: 

Dienstverlening. 

Informatie, maar dan meer gericht op een zogenaamd “levend” probleem. 

Onafhankelijk cliëntondersteuning. 

Vertrouwenspersoon. 

 

Bouwsteen: een dynamische organisatie 

Belangrijke onderdelen: 

Thema-avonden worden redelijk bezocht. 

Activiteiten georganiseerd door een ledengroep zijn belangrijk, dit bindt leden met elkaar. 

Zichtbaarheid bij gemeenten. 

Verzoek aan het landelijk bureau om een standaardbrief op te stellen voor de politiek, die gebruikt 

kan worden door de ledengroepen. Denk aan de gemeentelijke verkiezingen van maart 2018. 

Het resultaat van de gehouden enquête wordt in het komend nummer van PlusPunt vermeld. 

 

Lokale netwerken 

Belangrijke onderdelen: 

Lokaal versus landelijk. 

Hoe zorgt KansPlus dat mensen betrokken raken bij de vereniging. 

Zichtbaarheid van KansPlus via PR/C kanalen van KansPlus. 

Het is belangrijk om een sociale kaart per regio te hebben. 

Bestuursleden van het landelijk bestuur koppelen aan bestuursleden van de ledengroepen. 

 

KansPlus Eindhoven-Helmond en KansPlus Noord Holland Noord en KansPlus Walcheren zijn goede 

voorbeelden wat betreft lokale netwerken. 

 

Wat wil KansPlus voor elkaar krijgen? 

Belangrijke onderdelen: 

Waar gaat KansPlus voor? Voor de Wmo of WLZ? 

Men kan via het zorgkantoor gebruik maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner. De 

cliëntondersteuner wordt betaald door de gemeente, niet door het Zorgkantoor. De onafhankelijk 

cliëntondersteuner is in de wet geregeld. Er bestaan twee vormen van procesondersteuning. De 

keuze is aan de klant. 

Aandachtspunt voor KansPlus: meer bekendheid geven aan de mogelijkheid van de onafhankelijk 

cliëntondersteuner. 
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Het Ministerie van VWS is geïnteresseerd in het project onafhankelijke cliëntondersteuning. 

 

Conclusie van de discussies: 

KansPlus kiest voor een flexibel – dynamisch fundament voor de komende jaren. 

 

Aan het bestuur KansPlus krijgt een compliment voor de goede voorbereiding van het 

themagedeelte. 

 

Lunchpauze 

 

Algemene vergadering KansPlus 

 

Agendapunt 3 

De voorzitter opent het huishoudelijk deel van de algemene vergadering KansPlus. 

Agendapunt 4 – Voortgang jaarwerkplan 2017 

Dickie van de Kaa houdt een presentatie over de highlights 2017. 

 

De jubileum dag betrekking tot het 65 jarig bestaan van KansPlus was een groot succes. 

KansPlus is een vereniging die 65 jaar is gedragen door ouders. 

 

Dickie van de Kaa toont een impressie van de Jubileum dag en een impressie van KansPlus door de 

jaren heen. 

 

Europese wetgeving – Privacy beleid. 

In mei 2018 gaat de nieuwe wet van kracht inzake het privacy beleid. 

Dickie van de Kaa geeft aan, dat door het landelijk bureau een privacy beleidsplan wordt opgesteld. 

Februari/Maart wordt een bijeenkomst gehouden om een en ander toe te lichten. 

 

Kwaliteitsagenda 

Zeventien partijen nemen deel aan de Kwaliteitsagenda. 

Deelnemende organisaties uit de VG-sector: KansPlus, Het LSR, De LFB en de koepelorganisatie 

Ieder(in). 

Dorien Kloosterman is in het kader van het project de Kwaliteitsagenda aangenomen door KansPlus. 

Een deelproject van de kwaliteitsagenda is: “Ik doe mee”; samen sterk voor kwaliteit. 

De brochure van “Ik doe mee” wordt uitgedeeld. 

Dickie van de Kaa verwijst naar een filmpje van Anouk op de website van “Ik doe mee”. 

 

Actualiteit van de dag 

KansPlus is te zien geweest in het NOS Journaal en het programma Nieuwsuur. De directeur van VGN 

heeft ook deelgenomen aan de uitzending. Onderwerp: Nachtzorg op afstand in de zorg.  

Steeds meer zorginstellingen maken gebruik van monitoren of uitluisterapparatuur, in plaats van de 

aanwezigheid van een slaapwacht in de instelling.  

Door de uitzending zijn instellingen wakker geschud. 
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Dickie van de Kaa en Dorien Kloosterman zijn door zorginstelling s-Heerenloo uitgenodigd om een 

nacht mee te draaien in de instelling. De voorzitter geeft aan, dat niet alleen naar de veiligheid moet 

worden gekeken, maar ook naar de geborgenheid. Dickie van de Kaa en Dorien Kloosterman nemen 

dit mee in hun bezoek aan s-Heerenloo. 

VGN is een onderzoek gestart. 

 

De voorzitter geeft aan, dat in het werkplan niet alle onderdelen staan beschreven die KansPlus 

oppakt. Het landelijk bestuur en landelijk bureau doet meer, dan er beschreven staat. 

 

Familiebeleid KansPlus 

KansPlus heeft een brochure Bouwstenen voor familiebeleid uitgegeven en een vervolg op het 

manifest familiebeleid in de VG-sector. 

 

Exploitatie 2017 en begroting 2018 

 

Projecten 

In het kader van de Kwaliteitsagenda is er geld toegekend. Er kunnen projecten bijkomen, maar deze 

zijn in de begroting die voorligt nog niet meegenomen. 

 

KansPlus is proactief door goed te bezien welke projecten KansPlus kan aannemen, die mee te 

nemen zijn in de activiteiten. 

 

Subsidie 

De instellingssubsidie is verhoogd van 30.000 euro naar 45.000 euro. 

De overheid is doende de subsidieregeling aan te passen, maar daar is nog geen helderheid over. 

 

Een optie is om gemeenten te laten financieren. KansPlus moet voorbeelden gebruiken om 

gemeenten overstag te laten gaan. Den aan het project lokale belangenbehartiging. 

 

PlusPunt 

De 14.000 euro hebben voornamelijk betrekking op de productiekosten van het tijdschrift. 

Een paar jaar geleden is getracht om over te gaan naar (alleen) een digitale versie van PlusPunt uit te 

brengen. Dit is helaas niet gelukt. De voorkeur van veel leden van KansPlus gaat uit naar het 

ontvangen van een papieren versie van het verenigingstijdschrift PlusPunt. 

 

 

De heer Magermans geeft aan, dat hij zowel een digitale versie als een papieren versie ontvangt. 

De heer Magermans verzoekt het landelijk bureau dit te wijzigen in een digitale versie. 

 

Besluit: 00171125: de vergadering stelt de begroting 2018 vast. 
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Agendapunt 5 

 

Geconsolideerde samengesteld jaarrekening 2016 

Zie bijlage: de presentatie van penningmeester Paul Grimmelikhuizen gehouden door voorzitter 

Pouwel van de Siepkamp. 

De liquide middelen bestaan uit 1 derde voor het landelijk bureau KansPlus en 2 derde voor de 

ledengroepen van KansPlus.  

 

De vergadering heeft verder geen op- aanmerkingen. 

Besluit: 002171125: de vergadering stelt de samengestelde jaarrekening 2016 vast. 

 

Financiering ledengroepen 

Basisbedrag 

Alle ledengroepen van KansPlus ontvangen een basisbedrag. 

 

Bestemmingsreserve 

Het bestemmingsreserve wordt niet meegerekend, omdat dit geld is gereserveerd voor een specifiek 

doel.  

 

Eigen vermogen 

De voorzitter geeft aan, dat in de algemene vergadering van november 2016 het eigen vermogen van 

een ledengroep is vastgesteld op 20.000 euro. Als een ledengroep een eigen vermogen heeft van 

meer dan 20.000 euro, dan moet de ledengroep 10% benutten voor het financieren van activiteiten.  

 

Toekennen basis- en variabelbedrag 

De bedragen worden in het najaar toegekend, als het landelijk bureau de onderliggende stukken van 

de ledengroepen KansPlus heeft ontvangen. Het bestuur en directie wil het uitreiken van de gelden 

qua tijd naar voren halen. 

Dit houdt voor de ledengroepen in, dat het landelijk bureau in het voorjaar de onderliggende stukken 

van de ledengroepen in bezit moet hebben. Het mogen ook voorlopige stukken zijn. 

Als later blijkt dat de voorlopige stukken te veel afwijken van de definitieve stukken dan wordt een 

gesprek gearrangeerd van het landelijk bestuur met de desbetreffende ledengroep. 

Ontvangt het landelijk bureau de aanvraag na mei, dan kan alleen een bedrag worden toegewezen 

als er nog geld in de “pot” zit. 

 

Een discussie vindt plaats met name over het toewijzen van de gelden. 

 

De volgende punten zijn onder andere in de discussie naar voren gekomen: 

• Bezwaar van enkele (goedlopende) ledengroepen tegen het gebruik moeten maken van de 

reserves van een ledengroep ten behoeve van activiteiten, dit wil zeggen mocht de ledengroep 

meer dan 20.000 euro aan eigen vermogen hebben. 

• De verdeling van de contributiegelden bestemd voor het landelijk bureau en de ledengroepen 

van KansPlus 
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Naar aanleiding van de discussie zijn de volgende afspraken gemaakt: 

 

1. De notitie wordt deels vastgesteld, met uitzondering van de verdeling van de gelden.  

2. Een commissie wordt samengesteld voor het toekennen van het basis- en variabel bedrag. 

3. Een penningmeesterbijeenkomst wordt georganiseerd.  

4. Een korte uitleg wordt op de website van KansPlus geplaatst onder het onderdeel ledengroepen. 

 

Agendapunt 6 – Vaststelling contributie 2018 

Besluit 003171125: De contributie wordt vastgesteld op 37,50 euro. 

 

Agendapunt 7 – Jaarplan 2018 

KansPlus heeft een samenwerkingsverband met: 

* Naar Keuze 

* Platform Zuid Holland Zuid 

* Netwerk Rondom 

 

 

Verhuizing landelijk bureau 

Het landelijk bureau moet noodgedwongen verhuizen, de huidige locatie wordt eerder verbouwd tot 

een appartementencomplex dan aangegeven bij het sluiten van de huurovereenkomst. 

 

Het landelijk bureau heeft een nieuwe locatie gevonden aan De Molen 83 in Houten. 

KansPlus - VraagRaak 

De tenaamstelling KansPlus – VraagRaak wordt nader bezien. 

 

Agendapunt 8 – concept notulen thema-deel en algemene vergadering d.d. 20 mei 2017 

 

Besluit: 004171125: de concept-notulen van het thema-deel KansPlus d.d. 20 mei 2017  

worden vastgesteld. 

Besluit: 005171125: de concept-notulen van de algemene vergadering KansPlus d.d. 20 mei 2017 

worden vastgesteld. 

 

Agendapunt 9 – Afscheid van bestuurder van het landelijk bestuur KansPlus de heer Jan Jullens 

De voorzitter bedankt de heer Jullens voor zijn inzet en zijn punctuele werkwijze voor het landelijk 

bestuur KansPlus. 

De heer Jullens ontvangt bloemen en een cadeaubon. 

 

Agendapunt 10 – Rondvraag en sluiting 

 

De voorzitter geeft aan, dat het landelijk bestuur KansPlus op zoek is naar nieuwe bestuurders. 

De voorzitter heeft in de lunchpauze een gesprek gehad met mevrouw Alexandra Buismand van het 

LOV: Landelijk Ouderen Verbond. 



 

7 
 

Het betreft bestuurders voor de volgende portefeuilles: 

1. Speciaal-passend onderwijs 

2. PR en Marketing 

Het landelijk bestuur is een meewerkend bestuur. 

 

De voorzitter vraagt aan de bestuurders van de ledengroepen of zij willen kijken in hun eigen 

netwerk of mensen geïnteresseerd voor de rol van bestuurder. 

 

In de rondvraag worden de volgende punten aangegeven: 

 

1. De visie van KansPlus mag steviger en krachtiger worden omschreven. 

2. Het aantal bezoekers van de website? Wordt nagekeken door PR/C van het landelijk bureau. 

3. Als de naam KansPlus – VraagRaak wordt gewijzigd, wel het woord vraag blijven hanteren. 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor het deelnemen aan de algemene 

vergadering. 

 

 

 

 


