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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING KANSPLUS NHN  

D.D. 5 MAART 2019 
AANVANG:  19.30 UUR 

LOCATIE: DE CULTUURSCHUUR 
LOGGERSPLEIN 1 

1771 CE WIERINGERWERF 
   

 
 
Aanwezig:   Naast het bestuur van KansPlus NHN waren plm. 26 belangstellenden 

aanwezig (presentielijst is aanwezig op het secretariaat). 
 
Afwezig m.k.:  Geen afmeldingen 
  
_____________________________________________________________________________ 
 
Opening en mededelingen: 
Na een gezamenlijke broodmaaltijd opent de voorzitter, dhr. T. van Tol, de vergadering om 19.30 
uur en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij merkt op verheugd te zijn met de grote opkomst. 
 
Mededelingen: 
Er zijn geen bijzondere mededelingen. 
  
Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20 maart 2018: 
Nadat de aanwezigen de gelegenheid hebben gehad de diverse stukken door te lezen worden de 
notulen van de ALV van 20 maart 2018 bladzijde voor bladzijde doorgenomen. 
N.a.v. blz. 1: Geïnformeerd wordt naar “het Spinnenweb”, dat de heer Broersma tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2018 onder de aandacht heeft gebracht. Dhr. Broersma 
heeft dit document op een usb-stick staan.Aangegeven wordt hier bij de rondvraag nog op terug te 
komen.  
N.a.v. blz. 2 merkt dhr. Thiry op dat zo lang er nog voldoende financiële middelen zijn het 
voortbestaan van KansPlus NHN er zijns inziens positief uitziet.  
 
Verder zijn er geen op-/aanmerkingen op de notulen, waarna deze onder dankzegging worden 
vastgesteld.  
 
Verslag secretaris: 
Het jaarverslag van de secretaris geeft een overzicht van alle activiteiten welke zich gedurende het 
jaar 2018 hebben afgespeeld.  
Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van het verslag van de secretaris, waarna deze 
onder dankzegging worden vastgesteld. 
 
Verslag penningmeester: 
Dhr. Koenis merkt op dat de tekst van de financiële verantwoording ongeveer hetzelfde is als het 
vorige jaar. Vaste items zijn het Carnaval en de Kerstviering en in 2018 heeft onze afdeling in het 
kader van het 10-jarig bestaan van KansPlus NHN aan de verenigingen die tijdens de thema-avond 
aansluitend aan de ALV een presentatie hebben verzorgd een financiële ondersteuning gegeven. 
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Vanuit het Landelijk Bureau ontvangen we nog steeds jaarlijks € 600,00 uit de collectegelden. 
Rente op de rekening heeft dit jaar maar liefst € 3,00 opgeleverd!! Verder geeft de balans nog 
steeds een positief saldo aan van ruim € 30.000,00. Het is zinvol om te bekijken wat we hiermee 
kunnen doen als extra ondersteuning voor onze doelgroep. 
Mevrouw Swart vraagt of de begroting voor 2019 ongeveer dezelfde getallen zal weergeven als 
2018. Dhr. Koenis geeft aan dat de getallen niet veel anders zullen zijn. 
Aangezien onze afdeling nog te veel vermogen heeft, zullen wij niet in aanmerking komen voor 
extra subsidie vanuit het Landelijk Bureau. Pas wanneer het vermogen onder de € 20.000,00 komt 
wordt de kans op meer subsidie groter.  
Vervolgens ontstaat er een korte gedachtenwisseling over de diverse geldstromen en de juridische 
status van het Landelijk Bureau en de afdelingen. In principe zijn de afdelingen onderdeel van het 
Landelijk Bureau en hebben zij geen eigen statuten en zijn zij niet ingeschreven bij de KvK. 
 
Verder zijn er geen bijzondere vragen of opmerkingen meer over de financiële verantwoording. 
 
Verslag controlecommissie: 
Dhr. Zijlmans geeft een korte impressie van het bezoek dat de controlecommissie de vorige week 
aan de penningmeester heeft gebracht.  
Hij merkt op onder de indruk te zijn van het werk van de penningmeester. De controlecommissie 
heeft alles steekproefsgewijs gecontroleerd en heeft alles in orde bevonden. 
Derhalve stelt hij voor om de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen. Dit wordt door 
de aanwezigen ondersteund. 
 
Verkiezing controlecommissie: 
Reglementair treedt dhr. Zijlmans dit jaar af. Mevrouw Swart blijft het komend jaar nog lid van de 
controlecommissie. 
Gevraagd wordt wie zich beschikbaar wil stellen voor de controlecommissie. Dhr. Broersma stelt 
zich beschikbaar om het komend jaar de plaats van dhr. Zijlmans in te nemen. De aanwezigen 
stemmen vervolgens in met de aanstelling van dhr. Broersma als lid van de controlecommissie. 
De heer Zijlmans ontvangt een bloemetje als dank voor zijn inzet gedurende de afgelopen twee 
jaar. 
 
Wat er verder ter tafel komt: 
Gevraagd wordt hoeveel leden er op dit moment zijn. Het bestuur kan hier uit het hoofd geen 
concreet antwoord op geven. In ieder geval neemt het aantal leden zéker niet toe. Door overlijden 
e.d. neemt het ledenaantal alleen maar af. Helaas komen er nauwelijks tot geen nieuwe leden bij. 
Bij het Landelijk Bureau zal nog nagevraagd worden hoeveel leden er op dit moment zijn bij onze 
afdeling KansPlus NHN (nu plm. 230 leden). 
V.w.b. “het Spinnenweb” licht dhr. Broersma e.e.a. kort toe. Door de opzet van het Spinnenweb 
komen de sterke en minder sterke kanten van de cliënt duidelijk naar voren, waardoor er meer 
gericht aan de gang kan worden gegaan met hulp aan en ondersteuning van de cliënt. 
Mevr. Nijssen is in het bezit van de digitale versie van het Spinnenweb. Afgesproken wordt dat 
belangstellenden mevr. Nijssen kunnen mailen, waarna zij per omgaande de digitale versie zullen 
ontvangen. 
 
Rondvraag: 
Dhr. Broersma vraagt of we niet meer kunnen doen met de sociale media. Bijv. het beschikbaar 
stellen van Ipads aan onze doelgroep en hen met het gebruik ondersteunen. Kunnen we daar geen 
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activiteit van maken en er geld voor beschikbaar stellen?  
Dhr. van Tol nodigt vervolgens dhr. Broersma uit om onze afdeling te helpen met het onderzoeken 
daarvan en eventueel mede uitvoeren van een dergelijke activiteit. 
Dhr. Thiry vraagt of de deelnemers aan de Kerstviering allemaal lid zijn van KansPlus. Het bestuur 
antwoordt hierop dat dit niet het geval is. Mensen uit onze doelgroep die wonen in onze regio zijn 
welkom. Dit is ook een manier om ruchtbaarheid te geven aan ons bestaan (naamsbekendheid). 
Dhr.Thiry geeft hierop aan dat hij het hier niet mee eens is. Hij is van mening dat deelnemers lid 
zouden moeten zijn van KansPlus en dat er entree geheven zou moeten worden voor mensen die 
geen lid zijn van KansPlus. Dhr. van Tol merkt vervolgens op dat hij de opmerking van dhr. Thiry 
zal meenemen. 
Dhr. Hogerland merkt op dat hij de locatie – de Cultuurschuur te Wieringerwerf - voor de ALV 
niet ideaal vindt. Zéker als men afhankelijk is van het openbaar vervoer. Aangegeven wordt dat dit 
punt de aandacht zal hebben. 
Dhr. Kuipers komt nog even terug op het punt inzake de sociale media. Hij geeft aan dat er voor de 
laptop eenvoudige lesprogramma’s beschikbaar zijn (“PC-basic”). Deze programma’s zijn heel 
eenvoudig en speciaal voor ouderen en mensen van onze doelgroep, die niet gemakkelijk om 
kunnen gaan met deze media.  
 
Sluiting van het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering: 
Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun komst en inbreng. 
De notaris, dhr. Rik de Jong, is inmiddels aanwezig en dhr. van Tol stelt hem alvast voor aan de 
aanwezigen. Na de pauze zal hij zijn presentatie verzorgen. 
 
Thema-avond: 
Na deze pauze neemt de notaris het woord. Hij merkt op dat hij in 2014 ook bij ons een thema-
avond heeft verzorgd, destijds op een locatie in Alkmaar. 
Tevens merkt hij op dat hij destijds nog deel uitmaakte van een notariaat in Schagerbrug. Sinds de 
zomer van 2018 is hij echter als zelfstandige gestart in Schagen. 
Hij geeft aan dat hij kennis gemaakt heeft met de wereld van deze doelgroep tijdens een speciaal 
georganiseerde dag in het Noorderkwartier te Schagen, reeds jaren geleden. Hij is zich daarna gaan 
verdiepen in de problematiek van de mensen uit onze doelgroep. 
Door problemen met de computer kan hij helaas de powerpointpresentatie die hij heeft voorbereid 
niet tonen. Echter er is voldoende materiaal om deze avond in te vullen. 
Gevraagd wordt of hij het levenstestament zou willen behandelen (ouder die een volmacht geeft als 
ze het zelf geestelijk niet meer begrijpen).  
Dhr. de Jong stelt voor om eerst zaken, die hij heeft voorbereid, zoals het mentorschap, 
bewindvoering en curatele te behandelen. Daarna kan het erfrecht en het levenstestament aan de 
orde gesteld worden. Hij merkt tevens op dat iedereen – ook tijdens hetgeen hij uitlegt- vragen kan 
stellen.  
Alle zaken komen uitgebreid aan de orde en dhr. de Jong gaat eveneens uitgebreid in op alle 
vragen die er gesteld worden. Hij legt alles duidelijk en in begrijpelijke taal uit aan de aanwezigen. 
De powerpointpresentatie is verzonden naar het mailadres van mevr. Nijssen en een ieder kan deze 
presentatie toegezonden krijgen. Aangegeven wordt een mailtje te sturen naar mevr. Nijssen, 
waarna zij de presentatie zullen ontvangen. 
Het was een zéér nuttige en interessante thema-avond, welke rond 22.05 uur werd afgesloten. De 
aanwezigen werden uitgenodigd om onder het genot van een drankje nog even na te praten.  
 
 
Genotuleerd door: Corrie Nijssen 


