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Concept notulen algemene vergadering KansPlus d.d. 19 juni 2018 

 

Opening 

De voorzitter opent de algemene vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

Aanmeldingen: 30 

Afmeldingen: 10 

 

Mededelingen 

Huishoudelijke mededelingen: de catering heeft aangegeven, dat een beperkt servies aanwezig is. 

Graag 1 kopje gebruiken voor de koffie.  

 

Vaststelling agenda 

 

Presentatie Dickie van de Kaa – Voortgang stand van zaken jaarplan 2018 

 

Jaaroverzicht 2017 

 

Aan de deelnemers van de vergadering is een verkorte, interactieve versie van het jaaroverzicht 2017 

aangereikt.  

 

De heer Overkamp complimenteert het bestuur en directie met de presentatie van het jaaroverzicht 

2017; indrukwekkend wat KansPlus heeft gepresteerd het afgelopen jaar. 

 

Korte schets stand van zaken jaarplan 2018 

 

Verhuizing 

Het landelijk bureau is verhuisd naar De Molen 83 te Houten. De huurovereenkomst werd niet langer 

verlengd, het kantoorpand omgebouwd wordt tot woonappartementen.  

De verhuizing heeft veel tijd en energie gevergd van de medewerkers.  

 

Samenwerken met collega-organisaties 

 

Sien 

KansPlus werkt onder andere samen met Sien inzake de themadag over het VN Verdrag. 

 

VGN 

Bestuurlijk overleg KansPlus – VGN vindt plaats op 6 september aanstaande. 

Gezamenlijke belangen: manifest ZZP 8. 
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Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

De werkwijze van KansPlus werkwijze moet worden bezien. Welke gegevens worden in het systeem 

gezet en voor hoelang, welke gegevens niet? Overeenkomsten met organisaties worden afgesloten 

in verband met de AVG.  

Voor het verwerken van gegevens ten behoeve van het Kennis- en adviescentrum is het een 

belangrijk onderdeel dat moet worden ingepast. De privacy van leden moet worden gewaarborgd. 

 

AVG en Ledengroepen 

Het aanleveren van adressenbestanden, het hebben van adressenbestanden door de ledengroepen, 

hier moet goed naar worden gekeken. Nadere instructie voor de ledengroepen volgt.  

Voor vragen over ledenlijsten kan men terecht bij Erica van den Berg Directiesecretariaat 

/Ledenadministratie. 

Voorbeeld toepassen AVG in de praktijk voor het plaatsen van foto’s van een bijeenkomst op een 

website is het een oplossing om aan het begin van de bijeenkomst aan de deelnemers akkoord te 

vragen. 

 

Kwaliteitsagenda 

Dickie van de Kaa deelt mede, dat men voor specifieke vragen over de kwaliteitsagenda terecht kan 

bij Dorien Kloosterman – senior beleidsmedewerker Kwaliteitsagenda. 

Regionale bijeenkomsten 

Er worden zes regionale bijeenkomsten georganiseerd met lokale politici en gemeenteraadsleden.  

De bijeenkomsten worden gefinancierd door KansPlus Breda. 

 

Ontbijtsessies met landelijke politici 

De ontbijtsessie wordt georganiseerd door EVENTSAMEN.  

EVENTSAMEN heeft ook de jubileumdag KansPlus in Dierenpark Amersfoort georganiseerd. 

Brochure “De wetten zorg & ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig uitgelegd. 

Dorien Kloosterman heeft de brochure samengesteld. De aanwezigen mogen een brochure 

meenemen. De brochure is ook digitaal verkrijgbaar.  

Familiebeleid 

In 2017 is door de Initiatiefgroep Familiebeleid de handreiking vervolg op het Manifest familiebeleid 

in de vg sector ontwikkeld. In samenwerking met ’s Heerenloo is de brochure “Bouwstenen voor 

familiebeleid, de werkmethode” ontwikkeld. De Initiatiefgroep heeft haar inbreng geleverd aan de 

kwaliteitsagenda. 

De  Initiatiefgroep Familiebeleid is inmiddels ontbonden.  

In oprichting: adviesgroep en implementatiecommissie Familiebeleid. 

Aan de vergadering wordt meegegeven, dat leden die willen deelnemen aan de adviesgroep of 

commissie zich kunnen aanmelden bij het landelijk bureau KansPlus, info@kansplus.nl 

 

Samen Sterkdagen 

In samenwerking met VWS en zorgorganisaties worden vijf Samen Sterkdagen worden 

georganiseerd. De onderwerpen uit de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg worden op die dagen 

besproken. Via de Nieuwsbrief en de website KansPlus wordt men op de hoogte gehouden over de 

Samen Sterkdagen. Op twee dagen geven Dickie van de Kaa en bestuurder Paul Lucardie een  

workshop over Familiebeleid. 

 

 

mailto:info@kansplus.nl
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De vijf Samen Sterkdagen zijn op de volgende data en plekken: 

• vrijdag 28 september in Vries (Noord-Nederland) 
• vrijdag 5 oktober in Den Haag (West-Nederland) 
• vrijdag 26 oktober in Utrecht (Midden)-Nederland 
• vrijdag 2 november in Rosmalen (Zuid-Nederland) 
• vrijdag 9 november in Enschede (Oost -Nederland) 

Onafhankelijk cliëntondersteuning 

KansPlus zou graag zien dat de onafhankelijke cliëntondersteuning op alle levensgebieden 

plaatsvindt; aandachtspunt voor Minister De Jonge. KansPlus heeft het concept plan (WLZ – 

gehandicaptenzorg) van Minister De Jonge ontvangen. KansPlus is daar vooralsnog niet enthousiast 

over. En werkt aan een reactie. 

Landelijk dag coördinatoren Dementietafels heeft plaats gevonden.  

Alle coördinatoren hebben een pitch gehouden.  

Een digitale Dementiekamer is in ontwikkeling en is eind 2018 gereed. 

Dialoogtrainingen worden georganiseerd vanuit KansPlus en Zorg Verandert. 

Boekje “Ouder worden en dementie bij mensen met een verstandelijke beperking” van  

Henk van Dijk en Fia Oomen. Het boekje is aan de vergadering uitgereikt. 

 

PR/Communicatie 

Het communicatieplan wordt herschreven aan de hand van de uitgangspunten van het  

Strategisch Beleidsplan 2019-2023. 

Een advertentie van KansPlus is in de Telegraaf opgenomen (PGO-Supportbeurs). Stichting 

Steunfonds KansPlus heeft hieraan een financiële bijdrage geleverd. 

Televisie-opname van omroep MAX heeft plaatsgevonden op het landelijk bureau, onderwerp: 

Meerzorg.  

Collectieve Belangenbehartiging 

De uitvoering voor de Kwaliteitsagenda loopt volgens planning. 

 

Nachtzorg 

Het NOS journaal en het programma Nieuwsuur heeft aandacht besteed aan de risico’s van zorg op 

afstand. Dorien Kloosterman is voor de uitzending over dit onderwerp geïnterviewd. 

https://www.kansplus.nl/2017/09/06/kansplus-en-risicos-van-zorg-op-afstand/ 

Een onderzoeksrapport van TNO over Nachtzorg is verschenen:  

https://www.kansplus.nl/2018/06/05/tno-onderzoeksrapport-over-nachtzorg/ 

 
Instellingssubsidie VWS pg organisaties 
Basisbedrag instellingssubsidie is € 45.000,-. Bij samenwerking of uitbesteding van de Back-Office van 
een organisatie, kan de organisatie een bonus ontvangen van € 10.000,00 euro. 
 
Medezeggenschap, Cliëntenraden en Familieverenigingen 

Cliëntenraden dag KansPlus, het LSR, LFB en Ieder(in) 

In samenwerking met het LSR, LFB en Ieder(in) wordt een Cliëntenraden dag gehouden op  

7 december 2018 in Hotel De Werelt te Lunteren.  

 

https://www.kansplus.nl/2017/09/06/kansplus-en-risicos-van-zorg-op-afstand/
https://www.kansplus.nl/2018/06/05/tno-onderzoeksrapport-over-nachtzorg/
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Studieochtend 7 september 2018 

Een studieochtend over zorgvuldige aanpak van seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijk 

beperking wordt gehouden op 7 september 2018.  

Presentaties:  mevrouw Aafke Scharloo – klinisch psycholoog en de heer Henk Kouwenhoven 

bestuurder van Sherpa.  

https://www.kansplus.nl/2018/05/31/kansplus-studiedag-over-een-zorgvuldige-aanpak-van-

seksueel-misbruik/ 

Ledengroepen KansPlus 

Het landelijk bestuur heeft onderverdeling gemaakt tussen de bestuurders ten behoeve van de 

ledengroepen KansPlus. Een lijstje aandachtbestuurder ledengroepen KansPlus is opgesteld.  

Besluit 001: de lijst aandachtbestuurder ledengroepen KansPlus wordt toegestuurd aan de 

ledengroepen. 

 

Penningmeesterbijeenkomst 2018 

Op 19 februari 2018 heeft een penningmeesterbijeenkomst plaatsgevonden. Het was een 

constructieve vergadering, voor herhaling vatbaar. 

 

Opmerkingen 

De heer Klunder KansPlus Zutphen zou graag meer inzicht willen in wat een zorginstelling vergoedt 

krijgt van het zorgkantoor. De heer Van de Gevel geeft aan, dat dit voor het publiek inzichtelijk is, 

maar niet volledig. 

Voorzitter Pouwel van de Siepkamp meldt er een onderzoek is gehouden over de tarieven die 

worden berekend. Dorien Kloosterman: instellingen hebben meegewerkt aan het onderzoek, de 

tarieven wisselen per organisatie. Dit heeft te maken met welke zorg een instelling aanbiedt. 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) is doende het uit te zoeken. 

Dickie van de Kaa bedankt Stratos Gentsidis – ICT medewerker KansPlus. Stratos Gentsidis heeft zich 

in de eerste instantie, als vrijwilliger, bezig gehouden met het project Clean Up; het opschonen van 

het relatiebeheersysteem van KansPlus. Stratos werkt tegenwoordig 1 dag in de week bij KansPlus als 

medewerker ICT. De vergadering geeft Stratos Gentsidis een welverdiend applaus.  

De voorzitter bedankt Dickie van de Kaa voor haar presentatie en allen die meegewerkt hebben om 

de werkzaamheden voor KansPlus te verrichten.  

Presentatie de heer Paul Grimmelikhuizen – penningmeester landelijk bestuur 

Het streven was een samengevoegde jaarrekening te presenteren op de 1ste algemene vergadering 

van 2018. Helaas is dit niet gelukt en kan aan de vergadering geen vaststelling worden gevraagd.  

Het voorstel van het landelijk bestuur is om een extra algemene vergadering te beleggen voor het 

vaststellen van de geconsolideerde jaarrekening KansPlus 2017 (landelijk bureau en ledengroepen). 

 

Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 die voorligt hadden nog niet alle ledengroepen hun 

jaargegevens ingeleverd.  

 

Derhalve is er voor een klein deel een schatting gemaakt obv de voorgaande jaren voor de 

samengevoegde balans en exploitatierekening 2017, balans van de ledengroepen 2017 en 

exploitatierekening van de ledengroepen 2017.  

 

 

https://www.kansplus.nl/2018/05/31/kansplus-studiedag-over-een-zorgvuldige-aanpak-van-seksueel-misbruik/
https://www.kansplus.nl/2018/05/31/kansplus-studiedag-over-een-zorgvuldige-aanpak-van-seksueel-misbruik/
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Accountant KansPlus 

Jan Bos accountancy is opgegaan in Auren accountantskantoor. Auren heeft KansPlus overgenomen 

van Jan Bos accountancy. De jaarrekening 2017 betreft een eerste samenwerking met Auren.  

 

Accountantscontrole 

Het is niet mogelijk voor de accountant om alle ledengroepen KansPlus te bezoeken voor het 

uitvoeren van een controle. Op de jaarrekening van het landelijk bureau KansPlus, samengevoegde 

jaarrekening KansPlus is dus geen accountantscontrole toegepast. Auren heeft van KansPlus een 

samenstellingsopdracht gekregen. 

Gesprek accountant Auren 
Een evaluerend gesprek met de accountant, penningmeester en financiële administratie wordt 
belegd.  
 
Jaarafsluiting landelijk bureau 2017 
Het landelijk bureau sluit af met een positieve balans 2017. De projecten hebben een grote invloed 
op de bedrijfsvoering van KansPlus. De liquide middelen komen hoger uit door de bevoorschotting 
van projecten.  
 
Jaarafsluiting samengevoegde jaarrekening 2017 
Opbrengsten ledengroepen: € 200.000,00 
Opbrengsten projecten: € 500.000,00 
Kosten ledengroepen: € 380.000,00 
De kosten van het landelijk bureau zijn nagenoeg hetzelfde gebleven. 
Het bedrijfsresultaat van de ledengroepen is negatief, maar beter dan in 2016. 
Extra financiële ondersteuning via het Van Harte Fonds is komen te vervallen.  
Het positieve resultaat van het landelijk bureau en de ledengroepen samen is: 20.000,00 euro. 
 
Door het uitvoeren van projecten staat KansPlus in de plus. 
Het uitvoeren van projecten is voor de inkomsten van KansPlus noodzakelijk gebleken. De uitvoer 
van en controle op de projecten is door KansPlus goed geregeld. Kernboodschap: projecten en 
buitengewone baten hebben gezorgd dat KansPlus positief uitkomt. Maar het zijn de kosten die niet 
voorspelbaar zijn. De contributie neemt af.  
De gelden zitten bij de ledengroepen van KansPlus: maar bestuur is hoofdelijk verantwoordelijk voor 

wat er financieel bij de ledengroepen gebeurd. Dit is een precair thema, de penningmeester zou 

graag voor de nodige transparantie in 2018 of 2019 een vergadering over dit onderwerp beleggen. 

 

Vraag van ledengroepen KansPlus de Bollenstreek: het ledenaantal van KansPlus blijft dalen, wat 

kunnen wij daar aan doen? De penningmeester geeft aan, dat de aanwas beperkt is, er vergrijzing 

onder de leden is en verschillende ledengroepen van KansPlus slapend worden. Bij overige 

verenigingen is de terugloop van leden helaas ook het geval. 

 

De baten bestaan deels uit gelden voor de projecten van KansPlus. Gelden van derden: de overheid, 

fondsen, sponsoren. Het tarief voor de projectmedewerkers kan winst opleveren. 

In de kwaliteitsagenda zijn de deelnemende organisaties niet verantwoordelijk voor elkaar, maar wel 

afhankelijk van elkaar voor de uitvoering. 

De heer Emiel van den Dungen KansPlus Over Betuwe merkt op, dat bij beëindiging van een project 

de begroting van KansPlus er totaal anders kan zien. 

 

Strategisch Beleidsplan KansPlus 2019 – 2023 
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Reactie medewerkers op het strategisch beleidsplan KansPlus 

De medewerkers hebben een schriftelijke reactie aangeleverd bij het landelijk bestuur KansPlus. 

Voorafgaand aan de algemene vergadering van 19 juni heeft over het plan een overleg 

plaatsgevonden tussen de medewerkers en het landelijk bestuur. 

Eén van de opmerkingen van de medewerkers over plan is, dat voor de buitenwacht die de 

organisatie KansPlus niet zo goed kent, het plan negatief, zelfs somber kan overkomen. 

 

De voorzitter geeft aan, dat aan de hand van de peiling over de activiteiten van de ledengroepen 

KansPlus, sommige ledengroepen geen activiteit meer organiseren. Bij de ene ledengroep lukt het 

wel om actief te blijven, lukt ledenbinding, bij andere ledengroepen lukt dit echter niet.  

 

De vereniging is belangrijk en blijft belangrijk, maar er moet een andere manier gevonden worden 

om mensen aan de vereniging te binden.  

Vanuit sommige ledengroepen worden andere vormen gezocht om leden aan zich te binden, door 

themabijeenkomsten te houden, de mogelijkheid bieden voor het  A of B lidmaatschap. 

De bouwstenen genoemd in het plan zijn ten tijde van de vergadering nog vrij algemeen, na 

vaststelling van het plan door de algemene vergadering wordt het financiële plaatsje nader bekeken.  

 

Overleg Stichting Steunfonds KansPlus 

Een gesprek met Stichting Steunfonds KansPlus heeft plaatsgevonden. Het strategisch beleidsplan is 

door Stichting Steunfonds positief ontvangen. De voorzitter geeft een korte uitleg over Stichting 

Steunfonds. Het Steunfonds is lang geleden opgericht. De stichting staat los van de vereniging 

KansPlus en heeft een eigen bestuur. Stichting Steunfonds financieren en maken KansPlus 

activiteiten mogelijk.  

 

De heer Theo Magermans – KansPlus Eindhoven Helmond de Kempen neemt het woord. 

De heer Magermans pleit voor het behouden van en werven van leden voor het model zoals bij 

Vereniging Eigen Huis wordt gehanteerd. De heer Magermans geeft aan, dat niet bij alle verenigingen 

het ledenaantal daalt. Bij de ANWB, maar ook bij Per Saldo en Naar Keuze is het ledenaantal 

gestegen. 

KansPlus zou de website van Vereniging Eigen Huis kunnen vertalen naar het gebied van de 

verstandelijk gehandicaptenzorg. Dit kan voor potentiële leden zeer aantrekkelijk zijn.  

De heer Magermans kent een directeur van een reclamebureau. Deze persoon is bereid zijn 

medewerking te verlenen. 

 

Het strategisch plan dat voor ligt is volgens de heer Magermans gericht op bestaande leden en 

gericht op Den Haag. Als KansPlus op deze wijze doorgaat is het in 2022 einde verhaal voor KansPlus, 

volgens de heer Magermans.  

Voorzitter Pouwel van de Siepkamp geeft aan dat dienstverlening een belangrijk aspect is. 

De heer Klunder KansPlus Zutphen is het met de voorzitter eens. 

KansPlus de Bollenstreek vindt Belangenbehartiging belangrijk, maar dit punt komt in de Bollenstreek 

moeilijk van de grond.  

 

Voorzitter Pouwel van de Siepkamp geeft aan, dat de opgedane kennis van de ledengroepen  

zeer welkom is. Hoe meer denkkracht hoe beter! Het bestuur KansPlus blijft de activiteiten die de 

ledengroepen aanbieden koesteren en ondersteunen. 

Zoals in de presentatie van Dickie van de Kaa is aangegeven, is het zaak het communicatieplan 
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KansPlus bij te stellen. KansPlus moet voor de buitenwacht zichtbaarder worden.  

 

Bestuurder Paul Lucardie beluistert: KansPlus zou zich moeten focussen op belangenbehartiging. 

 

Gerrie Beumer, consulent Kennis- en adviescentrum merkt op dat bellers naar de advieslijn voor 90% 

aangeven lid te willen worden. Gerrie Beumer is het eens met de visie van de heer Magermans.  

 

De heer Theo Magermans: het Kennis- en adviescentrum doet veel, maar het zou omgezet moeten 

worden in producten. 

Tjeerd Cramer – KansPlus Fryslân merkt op, dat mensen graag willen dat een lidmaatschap iets 

oplevert. Hoe zit dat in de zorg? Voorzitter Pouwel van de Siepkamp: KansPlus richt zich niet op het 

financiële belang, maar wil dat het goed gaat met degene met een verstandelijke beperking. 

KansPlus zou producten moeten ontwikkelen die iets voor de leden kunnen betekenen.  

 

Actie: Onderdeel versterking dienstverlening. Het bestuur heeft opdracht gegeven om het onderdeel 

trainingen en advies te verbreden. Graag zou het bestuur met haar achterban willen bespreken wat 

er nog meer kan worden ondergebracht bij individuele dienstverlening. De peiling onder de 

ledengroepen inzake de activiteiten kan hierin ook worden meegenomen.  

Grote ondersteuning binnen en buiten KansPlus als dynamische factor van KansPlus. 

Gerard Wesseling KansPlus Nijmegen is van mening dat KansPlus in de buitencirkel moeten proberen 

leden te werven, zoals bijvoorbeeld op scholen.  

Bestuurder José Laheij neemt -als aandachtbestuurder van KansPlus Nijmegen- contact op met de 

heer Wesseling om een en ander te bespreken.  

 

Inhoudelijke koers wijzigen: 

 

De heer Cramer van KansPlus Fryslân heeft een vraag over de onafhankelijke cliëntondersteuning: 

individuele cliëntondersteuning is een inkoopbeleid van het zorgkantoor en gemeente. Als KansPlus 

zich gaat bezighouden met cliëntondersteuning is, KansPlus dan nog wel onafhankelijk? 

 

Voorzitter Pouwel van de Siepkamp geeft aan, dat de cliëntondersteuner geen directe link moet 

hebben met de zorgaanbieder, ook niet met het zorgkantoor. De cliënt heeft de vrijheid om zelf te 

kiezen. KansPlus start met een aantal zorgkantoren en in de loop der tijd kan dit wellicht worden 

uitgebreid. 

De heer Fons van de Gevel KansPlus Asten Someren Deurne geeft aan, dat het zorgkantoor ook wil 

dat de cliënt het beste krijgt. 

Traditioneel bestaat de doelgroep uit mensen met een verstandelijke beperking. De heer Magermans 

is van mening dat de ouders de doelgroep vormen van KansPlus en de verstandelijk beperkte 

persoon de missie is van KansPlus 

Besluit 002: de formulering wordt nader bekeken aan de hand van de statuten KansPlus 

 

Lokale belangennetwerken 

Op veel plekken zijn de lokale netwerken niet zichtbaar. 

 

1. Dienstverlening 

2. Lokale belangennetwerk 
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KansPlus Asten Someren Deurne stelt voor, dat wat KansPlus wil concreet te definiëren.  

Dit maakt het voor mensen duidelijker als zij bereid zijn zich in te zetten. 

 

Samenwerking 

 

Sien 

Op regionaal niveau werkt KansPlus samen met Sien. De heer Magermans geeft aan dat zeker 40% 

van de leden al een band hebben met Sien (Eindhoven, Noordoostpolder, Drenthe).  

 

Het landelijk bestuur bekijkt nader hoe de lokale contacten meer bij betrokken kunnen worden. 

Landelijk is KansPlus de trekker, SIEN heeft in het landelijke de rol van volger.  

 

Ieder(in) 

KansPlus werkt met Ieder(in) samen op onderwerp.  

Medewerkers en vrijwilligers 

KansPlus werkt niet alleen met betaalde medewerkers, maar ook met vrijwilligers. 

 

Het landelijk bestuur is een meewerkend bestuur, de bestuurders worden niet betaald voor hun 

werkzaamheden. 

 

Werkdruk landelijk bureau KansPlus  

Wordt door directie samen met de medewerkers nader bekeken. Wat is haalbaar is voor zo’n kleine 

bezetting. Directie is verantwoordelijk voor de medewerkers. 

Dickie van de Kaa geeft aan, dat de medewerkers met plezier werken en dat er weinig ziekteverzuim 

is onder de medewerkers van het landelijk bureau. De medewerkers zijn altijd bereid een tandje 

meer bij te zetten.  

 

Vrijwilligersbeleid KansPlus 

Ook KansPlus ledengroep-bestuurders hebben de zorg voor hun vrijwilligers. 

Het is een belangrijk aandachtspunt binnen de hele vereniging. 

Het vrijwilligersbeleid KansPlus wordt opnieuw onder de loep genomen.  

 

KansPlus moet meer vindbaar zijn op Internet. Marketing is een onderdeel van KansPlus 

Dienstverlening. 

Verschillende ledengroepen hebben A en B leden, dit wordt ook meegenomen in het plan.  

De voorzitter geeft aan, dat het belangrijk is met elkaar te praten en onderling ideeën uit te wisselen. 

De uitkomsten kunnen meegenomen worden in de uitwerking van KansPlus Dienstverlening.  

 

De heer Wim Overkamp KansPlus Midden Overijssel stelt voor om een onderzoek te laten uitvoeren, 

waarom mensen geen lid meer willen worden van een vereniging.  

De voorzitter vindt het een goed plan en wellicht is het mogelijk om voor het onderzoekje een 

student Sociologie aan te trekken.  

KansPlus de Bollenstreek is enthousiast over de vele producten van KansPlus heeft, met name de 

handreiking Kwaliteit van leven, er zou meer bekendheid aan de producten gegeven moeten worden. 

Wellicht middels een artikel in PlusPunt.  
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KansPlus Dienstverlening wordt door bestuur en directie verder uitgewerkt.  

Na de zomer wordt het plan tot uitvoering gebracht. 

Besluit 003: het concept strategisch beleidsplan wordt goedgekeurd door de algemene vergadering. 

 

Concept notulen algemene vergadering 25 november 2017 

Besluit 004: de concept-notulen worden door de algemene vergadering vastgesteld.  

 

Naar aanleiding  

 

Pagina 5, discussie over basis- en variabel bedrag, KansPlus Asten Someren Deurne vraagt naar de 

stand van zaken. 

 

De penningmeester geeft aan, dat een bijeenkomst met de penningmeesters heeft plaatsgevonden 

op 19 februari jl., over de manier waarop de bedragen toegekend en doorberekend worden aan de 

ledengroepen. 25 % van de inkomsten van de contributie gaat naar de ledengroepen, dit is 

afhankelijk van het aantal leden per ledengroep. Als een ledengroep een vermogen heeft van boven 

€ 20.000,00, dan besteedt de ledengroep tien procent van de gelden boven de € 20.000,00 voor het 

organiseren van activiteiten. Als een ledengroep € 50.000,00 of hoger aan eigen vermogen heeft, dan 

ontvangt de ledengroep geen aanvullend bedrag. Het bestemmingsreserve van een ledengroep 

wordt in deze berekening niet meegeteld.  

 

De heer Fons van de Gevel van KansPlus Asten Someren Deurne geeft aan, dat zijn ledengroep zorgt 

voor een financiële buffer voor twee jaar. Wordt dit dan meegenomen bij de berekening? 

Het opgebouwde buffer van twee jaar wordt meegenomen in de berekening, volgens de 

penningmeester. De penningmeester wil hier graag nader over spreken met de ledengroepen.  

Innovatiefonds KansPlus 

De penningmeester roept de ledengroepen op: heeft een ledengroep een nieuw idee, kom er dan 

mee! De toekenning van gelden uit het Innovatiefonds KansPlus staat los van het basis- en 

aanvullend bedrag.  

 

Rondvraag 

De heer Klunder KansPlus Zutphen merkt op,  als de ledengroep een aanvraag voor een financiële 

bijdrage ten behoeve van een activiteit indient bij een fonds, is de uitkomst dat de ledengroep zelf 

ook een eigen financiële bijdrage moet leveren.  

KansPlus Zutphen dient de aanvraag in bij HandicapNL, voorheen Fonds verstandelijk gehandicapten.   

Dickie van de Kaa geeft aan, dat je ook een eigen bijdrage in natura mag vragen.  
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 Besluiten-actie lijst naar aanleiding van de Algemene Vergadering  

van 19 juni 2018 

Besluit 001-19062018 De lijst aandachtbestuurder ledengroepen KansPlus wordt toegestuurd aan de 

ledengroepen. 

Besluit 002-19062018 De formulering missie en visie wordt aan de hand van de statuten nader bekeken en 

eventueel aangepast in het Strategisch Beleidsplan 2019-2023. 

Besluit 003-19062018 Het concept Strategisch Beleidsplan wordt goedgekeurd door de algemene 

vergadering. 

Besluit 004-19062018 De algemene vergadering stelt de concept-notulen van de algemene vergadering 

d.d. 25 november 2017 vast. 

 

 

 


