
 
Verslag secretaris over het jaar 2019 

 
 
Het afgelopen jaar heeft het bestuur van KansPlus NHN, bestaande uit: 
 
Dhr. T. van Tol  - voorzitter 
Dhr. J. Hoornsman  - secretaris 
Dhr. Th. Koenis  - penningmeester 
Mevr. C. Nijssen  - secr./notuliste 
 
zich –net zoals de afgelopen jaren – vol overgave ingezet om uw belangen te behartigen.  
 
In 2019 is het bestuur 3x in vergadering bijeengekomen. Tevens is er 1 Algemene 
Ledenvergadering georganiseerd inclusief thema-avond. 
 
Vergaderdatums voor de bestuursvergaderingen waren: 

• 4 februari 2019 
• 5 maart 2019 (Algemene Ledenvergadering + therma-bijeenkomst) 
• 24 juni 2019 
• 14 oktober 2019 

 
De belangrijkste agendapunten waren: 

• Cliëntbelangenbehartiging 
• Voortbestaan KansPlus NHN 
• Ontwikkelingen Landelijk Bureau 
• Begroting 2019/Financiën 
• Thema-avond 
• Website 
• Diverse activiteiten, zoals bijv. de Kerstviering, Carnaval. 

 
Op 5 maart 2019 vond de twaalfde Algemene Ledenvergadering van KansPlus NHN plaats, 
met aansluitend een thema-avond. 
De thema-avond werd verzorgd door notaris Rik de Jong, die diverse voor onze doelgroep 
interessante onderwerpen behandelde, zoals bijvoorbeeld schenken, erven, levenstestament 
e.d.. Zijn aanwezigheid en de informatie die hij geeft staat garant voor een zeer interessante 
avond. Wij mochten ons derhalve dan ook gelukkig prijzen met een grote opkomst van onze 
leden. 
 
Op 3 maart 2019 werd in café Het Koetje aan de  Zandwerven  29 te Spanbroek de 
gebruikelijke Carnavalsbijeenkomst georganiseerd. Een jaarlijks terugkerend feest, dat een 
belangrijk evenement blijft voor onze leden. Sinds  2016 wordt het Carnaval samen gevierd 
met Reigersdaal in Heerhugowaard. Voor dit feest werd een eigen bijdrage gevraagd van       
€ 7,50 p.p. incl. 2 consumpties en diverse versnaperingen. 
  
De vakantiekampen, die ieder jaar door een vaste werkgroep vanuit de regio Alkmaar worden 
georganiseerd, bewijzen steeds weer opnieuw dat hier een grote behoefte aan is vanuit  onze 
doelgroep. De organisatie zet zich ieder jaar weer vol enthousiasme en belangeloos in om de 
mensen vanuit onze doelgroep een onvergetelijke vakantie aan te bieden. Voor wat betreft de 



organisatie en de uitvoering van deze vakantieweken leunt het organisatiecomité op een grote 
groep van vrijwilligers, die ieder jaar weer een enorme inzet tonen om dit initiatief tot een 
succes te maken. De vakantiekampen zijn sinds enkele jaren ondergebracht onder een aparte 
stichting. 
 
In de Noordkop wordt het jaar, zoals gebruikelijk, afgesloten met een sfeervolle Kerstviering, 
die plaatsvindt in Het Wapen van Holland te Anna Paulowna. Onder het genot van een kop 
koffie of een drankje genieten te aanwezigen van een Kerstverhaal en één of meerdere 
optredens, waarna de middag wordt afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd. Met deze 
gezellige middag begint voor veel mensen het echte Kerstfeest. In 2019 werd deze 
Kerstviering gehouden op 21 december. 
 
Een afvaardiging vanuit ons bestuur heeft -zoals gebruikelijk- ook in 2019 de vergaderingen 
van de Landelijke Ledenraad in Utrecht bezocht. Hier ontmoeten bestuursleden vanuit heel 
Nederland elkaar om samen met het landelijk bestuur over bepaalde onderwerpen van 
gedachten te wisselen en zo nodig beslissingen te nemen. 
 
Het bestuur van KansPlus NHN worstelt al jaren met de vraag wat de leden uit onze regio van 
ons verwachten en wat de behoefte is om een vereniging als de onze instand te houden. De 
opkomst tijdens de Algemene Ledenvergaderingen laat al jaren te wensen over en het bestuur 
wordt zelden tot nooit benaderd met hulpvragen vanuit de ledengroep. 
Het is moeilijk om mensen enthousiast te maken voor een functie binnen ons bestuur en 
tevens lukt het ons nauwelijks om vrijwilligers te krijgen voor het organiseren van 
activiteiten. 
Mocht iemand zich willen inzetten voor onze doelgroep en het bestuur willen versterken, dan 
bent u van harte welkom.  
Om daadwerkelijk van nut te kunnen zijn voor onze doelgroep hebben wij wel de steun en 
respons nodig vanuit onze achterban. 
 
 
Hebt u vragen of wilt u zich ergens voor aanmelden, dan kunt u hiervoor contact opnemen 
met: mevr. Nijssen, Beukenlaan 18, 1741 SG Schagen; tel. 0224-296637; e-mail: c.nijssen-
parhan@quicknet.nl 
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