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Concept notulen huishoudelijk deel 25ste algemene vergadering KansPlus d.d. 18 mei 2019 

 

Aanwezig ledengroepen KansPlus:  

E. Krijt en C.W.M. Bergwerf – Nieuwe Waterweg, A. Schoenmakers – Best Oirschot, C. Grolleman – 

Westelijke Mijnstreek, mw. G. de Ram en T. Cramer – Friesland, J. Slagers en mw. E. Oldenziel – 

familievereniging Dicht-bij, mw. J. Nijland – ledengroep Utrecht. 

Afwezig met bericht van verhindering ledengroepen KansPlus: 

KansPlus Eindhoven|Helmond|de Kempen, KansPlus Nijmegen, KansPlus Valkenswaard,  

KansPlus Noord-Groningen. 

Aanwezig landelijk bestuur KansPlus: 

P. van de Siepkamp – voorzitter, P. Grimmelikhuizen – penningmeester, J. Laheij – bestuurslid en  

M. Zegger – bestuurslid. 

Aanwezig landelijk bureau KansPlus: 

D. van de Kaa – directeur, N. Veenhof – financiële administratie, M. Thielemans – 

beleidsmedewerker, E. van den Berg – Secretariaat/notulist. 

 

Afwezig met bericht van verhindering landelijk bureau KansPlus: 

mw. D. Kloosterman – senior-beleidsmedewerker, mw. G. Beumer – consulent K&A,  

B. van Dijk – vrijwilliger, G. Benjamins – vrijwilliger. 

 

Agendapunt 1 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 

Mededelingen 

Om de jaarrekening landelijk bureau 2018, de samengestelde jaarrekening 2018 en  

het jaaroverzicht 2018 is volgens de statuten KansPlus het vereiste aantal leden nodig (1% van het 

ledenaantal) om de stukken vast te stellen. 

De stukken worden derhalve wel besproken op de vergadering, maar niet vastgesteld. 

Voor de vaststelling van de stukken wordt een extra vergadering uitgeschreven, zoals in de statuten 

KansPlus wordt aangegeven. 

Onder agendapunt 2, wordt het jaaroverzicht 2018 toegelicht door Dickie van de Kaa. Staat op de 

agenda onder agendapunt 3. 
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Agendapunt 2 

Presentatie: Dickie van de Kaa – directeur KansPlus  

 

Jaaroverzicht 2018 (zie bijlage 2.1.)  

 

Korte samenvatting van de presentatie 

 

VN-verdrag 

KansPlus start een procedure.  

Nu is het zo, dat bijvoorbeeld bij deelname aan een vakantiekamp iemand met een verstandelijke 

beperking zelf de begeleiding moet betalen bij deelname aan het kamp. KansPlus is van mening dat 

de kosten niet voor rekening van de cliënt moeten komen, dat het een recht is om begeleiding te 

hebben. Zo zijn er meerder voorbeelden. 

Manifest 

Verdieping Manifest: In samenwerking met de gemeente en cliëntenraden wordt een versie van het 

Manifest samengesteld.  

Familiebeleid 

Er zijn drie bijeenkomsten uitgezet in de regio. 

Te weten: 

maandag 17 juni in Zeist 

woensdag 19 juni in Urk 

donderdag 20 juni in Veldhoven 

Tijd: aanvang 18.30 uur tot 21.00 uur 

 

Regionale bijeenkomsten 

In 2018 hebben er 6 regionale bijeenkomsten plaatsgevonden. Dit vraagt om een vervolg. 

De vervolgbijeenkomsten gaan plaatsvinden in dezelfde regio’s als de eerste 6 bijeenkomsten. 

VraagRaak 

KansPlus is doende om VraagRaak te reactiveren. VraagRaak heeft een goede naamsbekendheid. 

KansPlus probeert VraagRaak in de markt te zetten. 

 

Kennis- en adviescentrum KansPlus 

Er zijn drie nieuwe vrijwilligers werkzaam bij het Kennis- en adviescentrum. 

Geert Benjamins 

Tjeerd Cramer 

Bert van Dijk  

 

Bijscholing vindt twee keer per jaar plaats. 

Tijdschrift PlusPunt 

PlusPunt heeft een nieuwe lay-out gekregen en qua formaat teruggebracht naar A4. 

De reacties zijn positief. 
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Verenigingsraad 

Verenigingsraad is niet bijeengekomen. Mocht er behoefte aan zijn, dan wordt de vergadering 

uitgeschreven. 

Ledengroepen KansPlus 

De opvolging in het bestuur van de ledengroepen is een punt van aandacht.  

Dit geldt ook voor de familievereniging. 

VGN 

Een kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden met de nieuwe voorzitter van VGN –  

Boris van der Ham. 

Voortgang stand van zaken jaarplan 2019 

Het jaarplan 2019 is samengesteld aan de hand van de 6 bouwstenen die worden aangegeven in het 

strategisch beleidsplan 2019-2022. 

 

De bouwstenen zijn: 

Bouwsteen 1: versterking van de dienstverlening 

Bouwsteen 2: een dynamische organisatie 

Bouwsteen 3: een inhoudelijke herkenbare koers 

Bouwsteen 4: lokale belangennetwerken 

Bouwsteen 5: samenwerking 

Bouwsteen 6: zorg voor medewerkers 

 

De agenda van het landelijk bestuur KansPlus wordt opgesteld aan de hand van de  

6 bouwstenen. 

Nieuwe Hulpmiddelen 

1. Hulpmiddel voor sterke medezeggenschap 

2. Hulpmiddel versterken dialoog van familieverenigingen en familieverbanden met hun 

zorgorganisatie. 

3. Hulpmiddel versterken medezeggenschap 

Dickie van de Kaa adviseert de aanwezigen om een kijkje te nemen op de website: 

www.meepraten.net 

Onafhankelijke cliëntondersteuning 

KansPlus had in de eerste instantie grote plannen wat betreft de onafhankelijke cliëntondersteuning, 

helaas bleek dit financieel niet haalbaar. 

De plannen zijn enigszins aangepast. KansPlus gaat zich richten op de onafhankelijk 

cliëntondersteuner Wet Langdurige Zorg. 

Dementie 

Door KansPlus zijn voor de campagne Herken jij dementie vier filmpje gemaakt over dementie bij 

mensen met een verstandelijke beperking. Deze zijn binnenkort beschikbaar. 

In 2020 wordt een congres georganiseerd over Dementie bij mensen met een verstandelijke 

beperking voor naasten.  

Jonge mantelzorgers 

KansPlus is in contact gekomen met jonge mantelzorgers. 

http://www.meepraten.net/
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Dit onderwerp wordt nader uitgewerkt. 

 

Jaarwerkplan ledengroepen KansPlus 

Het landelijk bureau ontvangt graag het jaarwerkplan van de ledengroepen KansPlus en de 

aangesloten familievereniging. 

Toilettenalliantie 

De alliantie is in gang gezet door de Maag Lever Darm stichting. 

KansPlus heeft samen met andere organisaties een overeenkomst ondertekend. 

Het belang is groot. Utrecht en Amsterdam hebben grote plannen.  

 

Donorwet 

Meer informatie over de nieuwe donorwet kunt u vinden op de website van KansPlus. 

Zie: https://www.kansplus.nl/2019/04/30/het-nieuwe-donorregister/ 

 

Jaarrekening 2018 

 

Presentatie door Paul Grimmelikhuizen – penningmeester landelijk bestuur KansPlus (zie bijlage). 

 

De penningmeester heeft voorafgaand aan zijn presentatie de volgende opmerkingen: 

➢ 2018 was een financieel lastig jaar voor KansPlus. 

➢ Een verlies van € 116.000. 

➢ Daling ledenaantal, KansPlus probeert het dalen van ledenaantal te compenseren met projecten. 

➢ KansPlus heeft de kosten onder controle. 

Status van de jaarrekening 2018 is: 

Bij verzending van de jaarstukken was deze nog niet definitief. De accountant heeft een drietal 

opmerkingen geplaatst: 

➢ De accountant heeft voor het landelijk bureau een samenstellingsopdracht.  

➢ De cijfers van de ledengroepen KansPlus zijn niet gecontroleerd. 

➢ KansPlus voldoet niet aan haar statutaire verplichting met betrekking tot de accountantscontrole 

op de jaarrekening.  

Innovatiefonds KansPlus 

Van de beschikbare gelden wordt niet of nauwelijks gebruik gemaakt door de ledengroepen 

KansPlus. Om dit jaar geld toe te voegen aan het fonds is daarom ook geen optie. 

De € 100.000 blijft staan.  

De middelen van de opgeheven ledengroepen zijn toegevoegd aan de algemene reserve van de 

vereniging. 

Extra subsidie voor Backoffice 

De koepelorganisaties hebben een onderzoek uitgezet over de procedures rondom de backoffice 

subsidie aanvragen en de projecten van Zonmw. Is deze procedure haalbaar voor de 

cliëntorganisaties? Er komt een gesprek met het ministerie van VWS. 

Van Harte fonds 

Het fonds Van Harte is afgesloten. De gelden uit het fonds zijn hiermee vervallen. 

 

https://www.kansplus.nl/2019/04/30/het-nieuwe-donorregister/
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De kernpunten zijn onder andere: 

 

De daling van het ledenaantal zet door. Als er geen maatregelen worden genomen, dan leidt deze 

daling tot een structureel verlies. 

 

Oproep aan de ledengroepen KansPlus 

➢ De penningmeester roept de ledengroepen KansPlus op, om meer geld proberen te genereren bij 

gemeenten. Gemeenten vergoeden vaak akkoord met een vergoeding voor een te houden 

activiteit.  

➢ Het landelijk bureau/bestuur heeft weinig zicht op de activiteiten die worden georganiseerd door 

de ledengroepen KansPlus.  

➢ Penningmeesterbijeenkomsten: er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd. De 

bijeenkomsten waren constructief. Wordt vervolgd. 

Vraag van de heer Jos Slagers van familievereniging Dicht-bij: het vermogen van de familievereniging 

wordt niet verwerkt in de jaarrekening.  

Een familievereniging is een eigen rechtspersoon, vandaar dat het eigen vermogen niet wordt 

meegerekend.  

 

Financiële jaarstukken ledengroepen KansPlus 

De financiële administratie KansPlus heeft meer jaarstukken ontvangen van de ledengroepen, dan 

voorgaande jaren.  

Vraag van mevrouw Conny Kooijman: in de jaarstukken van haar vereniging LFB wordt de directeur 

apart vermeld. In de jaarstukken van KansPlus is dit niet het geval. Hoe kan dit. 

Penningmeester Paul Grimmelikhuizen geeft aan, dat hij deze vraag voorlegt aan de accountant. 

Agendapunt 5 

Voortgang strategisch plan KansPlus 2019-2022 

Toelichting door Pouwel van de Siepkamp – voorzitter landelijk bestuur KansPlus 

Op 2 februari 2019 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over bouwsteen 2 – een dynamische 

organisatie. Uit de bijeenkomst is niet veel nieuws naar voren gekomen. 

 

De voorzitter geeft aan, dat KansPlus zich meer wil focussen op een nieuw soort dynamiek. 

Leden/niet leden verbinden in de regio. De ledengroep KansPlus Friesland en de ledengroep KansPlus 

De nieuwe Waterweg hebben goede ideeën aangedragen. 

Aandachtbestuurder landelijk bestuur voor de ledengroepen KansPlus 

In het landelijk bestuur is een verdeling gemaakt van de ledengroepen onder de bestuurders.  

 

Inhoudelijke koers 

Politieke lobby. De keuze is gemaakt om te lobbyen en vast te houden aan bepaalde onderwerpen. 

Niet iedere over een ander onderwerp.  

 

Samenwerken 

Samenwerken is mooi, maar spannend.  
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Zorg voor de medewerkers 

Het landelijk bureau bestaat uit beperkte menskracht. We willen vaak te veel doen. 

Er gaan veel zaken goed. De voorzitter geeft aan, dat het wellicht goed is deze punten te melden aan 

de ledengroepen. Dan is er meer zicht op de werkzaamheden.  

Agendapunt 6 

Concept-notulen algemene vergadering d.d. 27 november 2018 

 

Naar aanleiding van: 

KansPlus De Nieuwe Waterweg had een bericht van verhindering gestuurd. Graag vermelden in de 

notulen. 

 

Besluit: de notulen worden met inachtname van de genoemde wijziging goedgekeurd. 

Agendapunt 7 

Rondvraag en sluiting 

 

De heer Jos Slagers van familievereniging Dicht-bij brengt zijn waardering over aan het landelijk 

bureau KansPlus.  

 

 

 

 

 

 


