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Concept notulen digitale algemene vergadering KansPlus d.d. 24 oktober 2020 

 

Zie de deelnemerslijst. 

Opening 

Voorzitter Pouwel van de Siepkamp opent de digitale vergadering en heet een ieder welkom.  

De algemene vergadering van het voorjaar is vanwege de corona-maatregelen verplaatst naar het 

najaar 2020 met de hoop dat in het najaar wel ontmoeting op locatie plaats kon vinden. Dit is helaas 

niet het geval, vandaar dat de vergadering digitaal wordt gehouden.  

De corona-crisis heeft gevolgen voor de vereniging maar zeker ook voor mensen met een beperking. 

In de regio’s zijn vrijwel alle activiteiten geannuleerd; de wekelijkse ontmoetingsavonden, de 

uitstapjes, vakanties en dergelijke. De voorzitter bedankt de bestuurders van de ledengroepen 

KansPlus en spreekt zijn waardering uit dat ondanks de situatie de bestuurders de moed er in houden 

en proberen te organiseren wat mogelijk is.  

In deze crisis-periode merkt KansPlus, dat informatievoorziening aan de leden belangrijk is.  

De informatie wordt per email gedeeld en ook zijn en worden digitale informatiebijeenkomsten 

georganiseerd waar leden aan deel kunnen nemen.  

 

In de belangenbehartiging speelt KansPlus een belangrijke rol. KansPlus doet er toe als het om 

belangenbehartiging gaat. Binnen de koepelorganisatie Ieder(in) bundelt KansPlus de andere vg-

organisaties. KansPlus neemt samen met Ieder(in) deel aan het wekelijkse crisisoverleg met VWS. 

KansPlus voert overleg met VGN over de handreikingen. KansPlus adviseert individuele leden die met 

vragen komen. In samenwerking met Het LSR is een speciale informatie-brief voor cliëntenraden 

opgesteld over de rechten en mogelijkheden in coronatijd. Belangenbehartiging richting de politiek.  

 

Mededelingen 

De heer Hans Timmermans is degene die de vergadering technisch ondersteunt. 

Bij technische mankementen kan telefonisch contact worden opgenomen met Hans Timmermans. 

 

Stemmen 

Mocht er gestemd moeten worden: stemmen gaat via ZOOM. 

 

Mededelingen 

Conny Kooijman geeft aan, dat zij verplicht met pensioen is gegaan. Mevrouw Kooijman was 

voorheen directeur van het LFB. Mevrouw Conny Kooijman zou zich graag in willen zetten als 

ervaringsdeskundige voor KansPlus of overige organisaties.  

 

Pauze 

De voorzitter stelt voor om halverwege de vergadering kort te pauzeren.  

 

Agenda 

De agenda wordt door de vergadering vastgesteld. 
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Concept notulen algemene vergadering d.d. 26 november 2019 

De algemene vergadering kent alleen leden. Correctie: het woord ledengroepen wijzigen in leden. 

Besluit 001-24-20-2020: de notulen van de algemene vergadering d.d. 26 november 2019 worden 

door de algemene vergadering goedgekeurd met inachtneming van de aangegeven correctie.  

 

Agendapunt 3.1.-Jaaroverzicht 2019 

Mondelinge toelichting mevrouw Dickie van de Kaa-directeur KansPlus 

Dickie van de Kaa heet de aanwezigen welkom; fijn om u allemaal te zien! 

Op persoonlijk vlak is het voor veel mensen een moeilijke tijd, maar het is zeker ook een moeilijke 

tijd voor de ledengroepen van KansPlus. Dickie van de Kaa spreekt haar respect uit voor de inzet van 

bestuur, medewerkers en vrijwilligers. 

Het Jaaroverzicht is aan de hand van de bouwstenen van het beleidsplan 2019-2023 opgesteld.  

Kennis- en adviescentrum 

In de eerste periode van de corona-crisis is het Kennis- en adviescentrum op vrijdag extra open 

geweest, om de vele vragen te beantwoorden die binnenkwamen.  

VraagRaak 

Er is veel werk verricht en veel gelobbyd. 

Implementatie Familiebeleid 

Een familievereniging wordt helaas niet altijd gezien als volwaardig belanghebbende.  

 

Dorien Kloosterman – senior beleidsmedewerker geeft aan, dat de gevolgen van de tweede 

coronagolf voor de achterban wellicht erger kan uitpakken dan tijdens de eerste golf. 

Door de situatie zijn cliënten psychisch in de war geraakt. Zorgkantoren zijn (nog) niet bereid daar 

extra aandacht aan te geven. Voorzitter Pouwel van de Siepkamp stelt voor om het onderwerp en de 

discussie te voeren onder agendapunt 5 – jaarplan 2020. 

 

Besluit 002-24-20-2020: Het jaaroverzicht wordt door de vergadering goedgekeurd.  

 

Agendapunt 4 – Jaarrekening 2019 en begroting 2021 

 

Jaarrekening 2019 landelijk bureau KansPlus 

Status: de jaarrekening landelijk bureau wordt samengesteld onder de verantwoordelijkheid van de 

externe accountant van KansPlus. De accountantscontrole is uitgevoerd. De accountant heeft bij 

KansPlus een samenstellingsopdracht en heeft geen controleopdracht.  

 

Samengevoegde jaarrekening 2019 

Status: de samengevoegde jaarrekening 2019 is opgesteld vanuit de jaarrekening landelijk bureau 

2019 en aangevuld met de gegevens zoals die zijn aangeleverd door de ledengroepen KansPlus. Niet 

van alle ledengroepen heeft het landelijk bureau de desbetreffende informatie ontvangen en is er 

een inschatting gemaakt door de financiële administratie KansPlus. 

De penningmeester landelijk bestuur vindt het belangrijk de algemene vergadering er op te wijzen, 

dat de vereniging daarmee niet voldoet aan de statutaire verplichtingen om de jaarcijfers door de 

accountant te laten controleren.  
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Samengevoegde jaarrekening 2019 van de hele vereniging 

➢ Het landelijk bureau en de ledengroepen als geheel, sluiten 2019 af met een verlies van  

€ 220.236,=. In 2018 was het verlies: € 116.727,=. 

➢ Het totale vermogen van de vereniging bedroeg op 31 december 2019 € 1.363.637,= , waarvan  

€ 1.004.341,= vrij beschikbaar. In 2018 bedroeg het totale vermogen € 1.474.600,=, waarvan  

€ 1.119.141 vrij beschikbaar.  

➢ In 2019 kon de vereniging beschikken over een bedrag voor liquide middelen van: € 1.219.715,=. 

In 2018 was dit: € 1.439.110,= 

➢ Het vermogen en liquide middelen worden voor circa 75% direct beheerd door de ledengroepen 

KansPlus.  

Kernboodschap aan de algemene vergadering: 

➢ De cijfers van 2019 bevestigen de lastige financiële en organisatorische situatie van KansPlus.  

➢ De cijfers onderstrepen de in de notitie “Perspectief 2025” gevraagde urgentie om te komen tot 

een structurele verbetering van het financiële fundament van KansPlus.  

➢ In de jaarrekening 2019 zijn geen voorzieningen getroffen voor de kosten die zijn voortgekomen 

uit een geschil rond de regio Eindhoven. 

➢ In de jaarrekening 2019 is geen rekening gehouden met de te verwachten baten uit de erfenis  

(€ 270.000,=). 

Jaarrekening landelijk bureau KansPlus 2019 

Het jaar 2019 is afgesloten met een verlies van € 35.342,=.  In 2018 was het verlies: € 26.056,=. 

Op 31 december bedroeg het vermogen van het landelijk bureau: € 265.880,= ( in 2018 was het 

vermogen: € 326.456,=) waarvan € 173.379 vrij beschikbaar was (vermogen 2018: € 233.956,=. 

 

Kernboodschap aan de algemene vergadering:  

➢ De baten nemen structureel af. Hoofdoorzaak is de doorgaande daling van de ledenaantallen.  

➢ De kosten zijn goed onder controle, maar stijgen onder andere door hogere personele kosten 

vanwege CAO aanpassingen. 

➢ Door de uitvoering van projecten is een bedrag van € 115.625,= van de eigen kosten van het 

landelijk bureau gedekt. Dit betekent een dekking van de kosten voor tenminste 1fte. 

➢ Het resultaat van 2019 is een bedrag van € 122.513,= positief beïnvloed door overdracht van 

liquide middelen van de in 2019 opgeheven ledengroepen. Dit betekent een verschuiving van 

vermogen en geen resultaat. In de samengevoegde jaarrekening is deze post teruggedraaid.  

➢ In de jaarrekening landelijk bureau 2019 opgenomen liquide middelen: € 425.254 bevatten door 

de ledengroepen bij het landelijk bureau “gestalde” deposito’s voor een bedrag van € 163.186,=. 

De betreffende ledengroepen hebben deze middelen begrijpelijkerwijs als eigen liquide middelen 

opgenomen. In de samengevoegde jaarrekening 2019 is de verdubbeling gecorrigeerd.  

Conclusie 

De jaarrekening schetst geen rooskleurige beeld, maar wel een betrouwbaar beeld van de 

vermogenspositie en het resultaat eind 2019. 

 

Besluit 003-24-10-20: De jaarrekening 2019 van het landelijk bureau wordt door de algemene 

vergadering goedgekeurd en de algemene vergadering verleent het landelijk bestuur décharge over 

het gevoerde financiële beleid 2019. 

Besluit 004-24-10-20: De samengevoegde jaarrekening wordt door de algemene vergadering 

goedgekeurd en de algemene vergadering verleent het landelijk bestuur décharge over het gevoerde 

financiële beleid 2019. 
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Nico van der Knaap vraagt of er enig uitzicht is, dat KansPlus in de toekomst wel aan de statutaire 

verplichting gaat voldoen? En is de aansprakelijkheid landelijk of lokaal geregeld? 

 

Beantwoording van de vraag inzake de statutaire verplichting: de penningmeester geeft aan dat er 

dan een controleerbare administratieve onderbouwing van de ledengroepen bij het financiële 

overzicht zou moeten worden meegegeven. Het landelijk bureau heeft geen voldoende personele 

bezetting om bij de ledengroepen langs te gaan voor de desbetreffende controle. 

Het landelijk bureau heeft geen zicht op de zogenaamde “contanten” van de ledengroepen.  

 

Beantwoording vraag Bestuurdersaansprakelijkheid; er zijn regelingen gemaakt en gewijzigd. De 

klachtenregeling en de regeling vrijwilligers over aansprakelijkheid worden binnenkort aan de 

ledengroepen toegestuurd.  

 

Begroting 2021 

In het document dat de algemene vergadering heeft ontvangen wordt de begroting 2021 afgezet 

tegen de begroting 2020. Bij de beoordeling van de begroting 2021 is de te verwachte ontwikkeling 

van de exploitatie 2020 relevant. Voor 2020 verwachten wij – met de nodige slagen om de arm - dat 

het resultaat 2020 in lijn zal liggen met de begroting 2020, namelijk een bescheiden positief 

resultaat. 

• Het Landelijk bureau verwacht het jaar 2021 af te sluiten met een verlies van € 226.500,=. 

Een ongekend zorgelijk negatief resultaat. 

• De baten nemen structureel af. Hoofdoorzaak is doorgaande daling van het ledenaantal. 

• De personele kosten volgen de cao-ontwikkeling. De vast kosten liggen op niveau 2020. 

• Door de voorzichtige inschatting van de opbrengst uit projecten verwacht KansPlus minder eigen 

kosten te kunnen dekken uit projecten. 

• Dit leidt tot een negatief bedrijfsresultaat (het resultaat uit de normale bedrijfsvoering) van bijna 

€ 250.000,=. 

• Wat de projecten betreft bevat de begroting 2021 uitsluitend de bevestigde projecten, de zekere 

opbrengst. Door de huidige corona-problemen is de uitvoering van huidige projecten vertraagd, 

uitgesteld of stopgezet en komen nieuwe projecten slechts moeizaam van de grond. 

• KansPlus is ook voorzichtig bij de inschatting van de buitengewone baten; er is geen rekening 

gehouden met bijdragen van derden, bijvoorbeeld van Stichting Steunfonds KansPlus.  

• KansPlus heeft voor haar landelijk bureau een zeer voorzichtige, bijna conservatieve begroting 

aan de algemene vergadering voorlegt, waarbij wordt uitgegaan van een negatief resultaat van  

€ 226.500,=. 

 

Conclusie 

• Ook de begroting 2021 geeft geen rooskleurig beeld. Het spreekt vanzelf dat het landelijk 

bestuur er alles aan zal doen om het verwachte resultaat te verbeteren. Het landelijk bestuur 

verzoekt de algemene vergadering om de begroting 2021 van het Landelijk Bureau goed te 

keuren. 
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Mevrouw Marijke Blom vraagt waarom het landelijk bureau niet sterker inzet op ledenwerving. 

De penningmeester geeft aan, dat er voldoende wordt ingezet op ledenwerving. 

Mevrouw Conny Kooijman merkt op, dat alle verenigingen te maken hebben met minder leden en 

ook dat mensen minder binding hebben met een vereniging.  

 

Beleidsmedewerker Marion Thielemans geeft aan, dat KansPlus leden heeft van een bepaalde 

leeftijd. Kinderen willen helaas niet altijd het lidmaatschap overnemen. Dit is een van de oorzaken 

van de afname van het ledenaantal.  

 

De heer Erwin Krijt vraagt aan de penningmeester of de ledengroepen van KansPlus -zonder 

afspraken- de begroting moeten goedkeuren?  

De penningmeester geeft aan, dat daarmee de noodzaak wordt onderstreept van de bespreking over 

de toekomst van KansPlus en de eventuele veranderingen van werkwijze die plaats moeten vinden.  

 

Besluit 005-24-10-20-: De begroting 2021 van het landelijk bureau wordt met instemming van de 

algemene vergadering goedgekeurd.  

 

Pauze 

 

Een filmpje over een activiteit van KansPlus Eindhoven|Helmond|de Kempen wordt getoond aan de 

algemene vergadering. Ouders zorgde voor hun eigen kind op de bijeenkomst, dat was een mooie 

oplossing voor het coronaproof moeten organiseren.  

KansPlus Eindhoven|Helmond|de Kempen krijgt complimenten voor het filmpje en de wijze van 

organiseren van de activiteit in deze moeilijke periode. 

Agendapunt 5 - Stand van zaken jaarplan 2020 en concept jaarplan 2021 

Vanwege de corona-crisis heeft KansPlus voor verschillende projecten uitstel aangevraagd.  

KansPlus heeft hierdoor projecten moeten herschrijven. Makkelijks Nederlands is het project van 

beleidsmedewerker Dorien Kloosterman. Dit project wordt digitaal gehouden. De filmpjes Makkelijk 

Nederlands worden gebruikt om digitaal “het land” mee in gegaan. Na afloop van het project zijn de 

filmpjes vrij beschikbaar.  

 

Overgangsjaar Wet zorg en dwang 

Inspiratieweek Wet zorg en dwang is georganiseerd door Dorien Kloosterman.  

De vrijwilligers van het kennis- en adviescentrum hebben de digitale bijeenkomst Wet zorg en dwang 

ook gevolgd als deskundigheidsbevordering. 

Mevrouw Annemie van den Heuvel geeft Dorien Kloosterman een compliment over de gehouden 

bijeenkomsten. 

 

Vanuit de vergadering komt de vraag of er wellicht een vervolg komt op de Wzd bijeenkomsten voor 

mensen die geen deel hebben kunnen nemen aan de bijeenkomsten in de Wzd inspiratieweek. 

WMCZ 2018 is in juli 2020 in werking getreden. KansPlus heeft meegewerkt aan de regeling.  

De Inspectie houdt nog geen toezicht op de model medezeggenschapsregeling. 

Taak van KansPlus is om de vinger aan de pols houden.  

 

Het Congres (H)erken jij dementie? is verplaatst naar 18 maart 2021. 

 

Lokale Netwerken: is goed verlopen en afgerond. De laatste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op  

12 maart 2020 net voor de 1STE lockdown. Behoeft wel aandacht in 2021.  
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Cliëntenradencongres 4 december gaat door en wordt digitaal gehouden.  

Wel is een studio gehuurd waar 30 personen mogen plaatsnemen. 

 

De bewaarkaart lokale raden corona-crisis is afgerond.  

De handreikingen staan op de website van KansPlus/VraagRaak: www.kansplus.nl 

Er is veel gevraagd in communicatie opzicht. Er zijn vele mailingen verstuurd naar leden. Digitale 

videosessies zijn gehouden. Het Kennis- en adviescentrum heeft haar openingstijden uitgebreid 

tijdens de 1ste lockdown. De voorzitter heeft wekelijks deelgenomen aan het crisisoverleg met het 

ministerie van VWS. De voorzitter heeft veel betekent in de coronacrisis. 

 

Voor psychische problemen vanwege de corona-crisis is geen relevante opvang.  

Dorien Kloosterman geeft aan, dat extra begeleiding niet mogelijk is. Dit is zwaar voor de 

begeleiders,  als een cliënt niet naar de dagbesteding kan vanwege psychische klachten. Cliënten zijn 

bang dat de locatie opnieuw wordt gesloten. Dit soort situaties komen steeds vaker voor.  

De voorzitter neemt het signaal mee in het crisisoverleg met het ministerie van VWS. 

 

De voorzitter geeft aan, dat hij graag zou zien dat vanuit het Ministerie van VWS een duidelijke 

uitspraak over de definitie van Mantelzorg wordt gedaan. De familie moet gezien worden als 

mantelzorger van de cliënt en zo toegang krijgen tot de cliënt bij een eventuele sluiting van de 

locatie.  

 

Fons van de Gevel en Gonny van Bussel van KansPlus Asten Someren Deurne hebben een vraag over 

onafhankelijke cliëntondersteuning. Mensen met een WLZ indicatie kunnen over het algemeen gratis 

cliëntondersteuning krijgen. Het borgen ervan is een te grote ambitie van KansPlus, zoals staat 

beschreven in het jaarplan. Dickie van de Kaa geeft aan, dat de tekst nader bekeken wordt. 

 

Dorien Kloosterman heeft veel cliëntondersteuners opgeleid. Op dit moment moeten 

clientondersteuners lid zijn van de beroepsvereniging. Masterclasses moeten worden gevolgd. Er 

wordt gewerkt aan een kwaliteitskader. 

 

Klachtenregeling 

Dickie van de Kaa geeft aan, dat naar aanleiding van een crisis in een ledengroep van KansPlus een 

aantal regelingen zijn herschreven. De klachtenregeling en de regeling vrijwilligers staan op de 

website van KansPlus en worden per email toegestuurd aan de ledengroepen KansPlus.  

De gedragscode en SGOG moeten nog herschreven worden.  

Concept Jaarplan 2021  

De voorzitter geeft aan, dat het concept jaarplan 2021 en richtinggevend document is. Bij 

agendapunt 6 wordt gesproken over de toekomst van KansPlus en zoals in de notitie over de 

toekomst staat, is de toekomst van KansPlus zorgelijk. Het kan zijn dat door de situatie fundamentele 

keuzen moeten worden gemaakt over hoe KansPlus verder kan gaan. De keuzen hebben ongetwijfeld 

hun weerslag op wat wel en niet gerealiseerd kan worden in 2021, volgens de voorzitter.  

Dit betekent dat het concept jaarplan 2021 zoals het voorligt aan de algemene vergadering door de 

algemene vergadering vooral moet worden gezien als een richtinggevend document en niet als het 

jaarplan waar het landelijk bestuur uiteindelijk op beoordeeld gaat worden, aldus de voorzitter.   

 

Dickie van de Kaa sluit zich aan bij de voorzitter. Dickie van de Kaa geeft aan, dat ook de corona-crisis 

zo kan verlopen, dat wijzigingen in het jaarplan 2021 moeten worden aangebracht.  

http://www.kansplus.nl/
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Naar aanleiding van: 

Fons van de Gevel en Gonny van Bussel KansPlus Asten Someren Deurne hebben een vraag en 

verwijzen naar bladzijde 3 van het concept jaarplan, waar geformuleerd staat dat een andere 

organisatie de taak heeft opgepakt en een alternatief is gezocht voor de uren. Het betreft een project 

van de Patiëntenfederatie waar KansPlus, Het LFB en Ieder(in) onderdelen van het project uitwerken.  

KansPlus heeft uren beschikbaar, het gevaar dreigt dat de uren niet kunnen worden weggezet.  

Wijziging van het project heeft plaatsgevonden.  Dit heeft deels met corona te maken. Een alternatief 

voor de uren wordt gemaakt. 

 

Besluit 006-24-10-20: het jaarplan 2021 wordt door de algemene vergadering goedgekeurd. Met 

inachtneming van: het jaarplan 2021 is een richtinggevend document. Vanwege de besprekingen die 

plaats gaan vinden over de toekomst van KansPlus moeten er keuzen gemaakt worden. Deze keuzen 

hebben weerslag op wat wel en niet gerealiseerd kan worden. Het jaarplan 2021 is derhalve niet een 

plan waar het landelijk bestuur uiteindelijk op beoordeeld kan worden.  

 

Agendapunt 6 – Toekomst KansPlus 

 

Notitie en toelichting 

Toelichting 

De vereniging KansPlus bevindt zich in een financieel zorgelijke situatie. In de afgelopen 10 jaar zijn 

meerdere commissies in het leven geroepen om de vereniging te kunnen omvormen.  

 

Het landelijk bestuur heeft besloten dat nu actie moet worden ondernomen, anders komt de 

vereniging binnen afzienbare tijd op een punt van no return.  

De werkwijze van de vereniging moet worden aangepast om de toekomstbestendigheid vorm te 

geven. De oude werkwijze ter discussie stellen en proberen deze los te laten: het financiële beleid en 

het afstemmen van verantwoordelijkheden (aansprakelijkheid e.d.). 

De vraag is hoe vindt KansPlus daar een juiste balans in? 

 

Het bestuur neemt haar verantwoordelijkheid en draagt deze voor aan de algemene vergadering.  

In deze algemene vergadering wordt nog niet ingegaan op de inhoud. 

 

Drie tafels worden geformeerd: 

1. Tafel ledengroepen KansPlus 

2. Tafel Medewerkers landelijk bureau 

3. Tafel Externen. 

Looptijd: voorjaar 2021. Na de besprekingen die door de tafels zijn gevoerd worden de items van 

deze besprekingen in een notitie verwerkt en voorgelegd aan de algemene vergadering voorjaar 

2021.  

 

De penningmeester geeft aan, dat de urgentie van het verhaal helder is. De zakelijke financiële  

noodzaak en het bestaansrecht van de vereniging lopen door elkaar.  

Mevrouw Marijke Blom Laschek vraagt wie het proces begeleidt? Wordt het proces door een externe 

persoon begeleidt? De penningmeester antwoordt dat dit niet het geval is. KansPlus heeft 

onvoldoende financiële middelen om een professionele procesbegeleider in te schakelen.  

Het proces loopt via de voorgestelde tafels. Het landelijk bestuur houdt de eindverantwoordelijkheid. 
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Marion Thielemans geeft aan, dat op de algemene vergadering vaak dezelfde ledengroepen 

aanwezig zijn. Worden de niet aanwezige ledengroepen ook uitgenodigd voor de tafel?  

 

De penningmeester geeft aan, dat het bestuur weloverwogen met een duidelijke lijn komt en deze 

lijn toetst aan de ledengroepen en externen. Dus niet alleen de aanwezige ledengroepen van de 

algemene vergadering d.d. 24 oktober 2020.  

 

De heer Cor Bergwerf sluit zich hier bij aan. Het voorstel inzake de toekomst moet breed gedragen 

worden.  

 

De penningmeester geeft nogmaals aan, dat het landelijk bestuur verantwoordelijk is voor de 

beslissing die wordt genomen in het voorjaar 2021.  

 

Henk de Rooij: Het is inherent aan een vereniging dat de leden een keuze moeten maken.  

 

De heer Ed de Boer van Familievereniging DichtBij:  

1. De externe personen die worden gekozen voor de tafel, bevinden zij zich binnen de vg sector of 

wordt ook naar andere sectoren gekeken, zoals bijvoorbeeld de vakbond? 

2. Waar staat op een gegeven moment de stip aan de horizon? 

 

De penningmeester geeft aan, dat:  

1. De externe inbreng bijvoorbeeld kan zijn een ANWB – Vereniging Eigen Huis – een 

Accountantskantoor. Het is moeilijk om externen te overtuigen zich in te lezen in de problematiek 

van de vereniging. Het gevaar ligt op de loer, dat zij met directe “oplossingen” komen. 

2. De stip aan de horizon ligt op eind 2023. Als op dat moment geen zicht is op realisatie van de 

plannen, dan breekt het moment van de realiteit aan en dit betekent dat het team van het landelijk 

bureau moet afvloeien. Het landelijk bestuur zal dit doen als goed werkgever. 

 

Bestuurder José Laheij vraagt of patiëntverenigingen die al eerder een soortgelijke situatie hebben 

doorgemaakt ook worden uitgenodigd? De inbreng van José Laheij wordt meegenomen.  

 

De voorzitter doet een oproep aan de algemene vergadering en geeft aan, dat er nog kandidaten 

nodig zijn voor het landelijk bestuur KansPlus. Wie interesse heeft kan zich melden via een sollicitatie 

naar d.vandekaa@kansplus.nl 

De voorzitter wenst een ieder succes, sterkte en wijsheid de komende maanden met de uitwerking 

van dit proces. 

 

Agendapunt 7 – Bestuurswisseling 

 

Voor drie bestuursleden eindigt het termijn als bestuurslid.  

1. Mevrouw Miriam Zegger legt haar functie als bestuurder neer.  

2. Voorzitter de heer Pouwel van de Siepkamp heeft aangegeven te stoppen met het 

voorzitterschap van het landelijk bestuur KansPlus. Pouwel van de Siepkamp treedt in de 

toekomst op als beleidsadviseur/vrijwilliger van KansPlus voor 2 dagen in de week.  

3. Penningmeester de heer Paul Grimmelikhuizen stelt zich her-verkiesbaar als penningmeester van 

landelijk bestuur. 

 

mailto:d.vandekaa@kansplus.nl
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De drie nieuwe kandidaat bestuurders stellen zich voor:  

 

Kandidaat bestuurslid landelijk bestuur. 

1. Mevrouw Lian Roovers is een actief en betrokken bestuurder van regio Brabant – KansPlus 

Breda. Fijn dat mevrouw Roovers zich beschikbaar stelt voor het landelijk bestuur.  

Korte introductie van Lian Roovers 

Lian Roovers is zoals gezegd voorzitter van KansPlus Breda. KansPlus Breda organiseert 

activiteiten rondom Breda die over het algemeen gericht zijn op belangenbehartiging. De 

klassieke activiteiten zijn overgenomen door plaatselijke initiatieven.  

Mevrouw Roovers vindt het belangrijk om de stem van een persoon met een verstandelijke 

beperking te laten horen. Lian Roovers haar drive is haar persoonlijke betrokkenheid.  

Marion Thielemans merkt op dat KansPlus voor een zware opdracht staat en vraagt hoe Lian Roovers 

hier tegenover staat? Lian Roovers geeft aan, dat zij er alles aan wil doen om KansPlus te behouden, 

omdat KansPlus zeker bestaansrecht heeft.  

 

Besluit 007-24-10-20: de algemene vergadering gaat akkoord met de benoeming van mevrouw Lian 

Roovers als bestuurslid landelijk bestuur KansPlus.  

 

Kandidaat bestuurslid landelijk bestuur.  

2. Mevrouw Lola Leenes – mevrouw Leenes heeft een achtergrond in het onderwijs en het 

maatschappelijk werk. Mevrouw Leenes is als ouder betrokken geraakt bij de vg sector.  

Sinds 2020 is mevrouw Leenes gepensioneerd en heeft zij meer tijd om zich in te zetten als 

vrijwilliger. Mevrouw Leenes woont in Friesland.  

Mevrouw Leenes haar drive is om zich in te zetten voor haar zoon en andere mensen met een 

verstandelijke beperking. Als collectief geheel lukt er meer.  

Besluit 008-24-10-20: de algemene vergadering gaat akkoord met de benoeming van mevrouw Lola 
Leenes als bestuurslid van het landelijk bestuur KansPlus.   
 
Mevrouw Leenes bedankt de algemene vergadering voor het gestelde vertrouwen in haar.  
 
Kandidaat voorzitter landelijk bestuur KansPlus. 
De heer Harold de Graaf wordt aan de algemene vergadering voordragen als voorzitter landelijk 
bestuur KansPlus. De heer Harold de Graaf stelt zich voor aan de algemene vergadering. Harold de 
Graaf is 49 jaar en is woonachtig in Leiderdorp. De heer De Graaf is getrouwd en heeft twee 
kinderen. Harold de Graaf is sinds 2018 directeur van Brancheverenging voor Professionele 
Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Vanuit deze positie heeft de heer De Graaf veel te 
maken met de vg sector. De heer De Graaf zet zich graag in voor passende zorg- en dienstverlening 
voor mensen die dat nodig hebben. Ook is de heer De Graaf werkzaam geweest als manager bij 
beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. De heer De Graaf was onder meer 
zeer betrokken bij deskundigheidsbevordering van professionals voor betere zorg aan de patiënt of 
cliënt. Harold Graaf vindt het eervol om vanuit zijn positie een bijdrage te mogen leveren.  
 
Een stevige vereniging is nodig voor een stevig geluid aan de tafels waar besluiten worden genomen 
voor de toekomst van KansPlus. De vereniging moet voor zichzelf kunnen zorgen om ook voor haar 
leden te kunnen zorgen. De komende jaren wil Harold de Graaf samen met bestuur en samen met de  
leden van de vereniging het scenario schrijven. De heer De Graaf geeft aan de algemene vergadering 
mee, dat hij een bevlogen voorzitter zal zijn. Harold de Graaf is geen ervaringsdeskundige, hij heeft 
geen kind met een beperking. Wel heeft de heer De Graaf in zijn werk veel met de vg sector te 
maken. Harold de Graaf gaat zich een halve dag per week inzetten als voorzitter van KansPlus.  
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Voorzitter Pouwel van de Siepkamp geeft aan, dat het bestuur in de eerste instantie naar de persoon 
heeft gekeken, naar de zakelijke kant heeft gekeken. 
De overweging van het landelijk bestuur is geweest dat het bestuur denkt dat Harold de Graaf een 
goede voorzitter kan zijn voor de vereniging.  
Dat Harold de Graaf geen persoonlijke verbinding heeft met de sector is nieuw voor KansPlus. Het is 
een ongeslepen gewoonte, dat zeker de voorzitter een persoonlijke binding moet hebben met de vg 
sector. Het landelijk bestuur vindt het inlevingsvermogen in een situatie net zo belangrijk als het zijn 
van ervaringsdeskundige. Het landelijk bestuur heeft gekeken of belangenverstrengeling eventueel 
aanwezig zou kunnen zijn, dit is wat betreft het landelijk bestuur niet het geval.  
 
Fons van de Gevel en Gonny van Bussel vinden Harold de Graaf een goede aanvulling voor het 
landelijk bestuur KansPlus. Met name zijn zakelijke gerichtheid.   
 
Cor Bergwerf geeft aan, dat een frisse blik positief kan uitwerken, ook als een gedeeltelijke 
buitenstaander. De achtergrond van Harold de Graaf is een goede basis. De heer Bergwerf 
ondersteunt de voordracht mede door de bevlogenheid die Harold de Graaf aangeeft.  
 
Fons van de Gevel en Gonny van Bussel leggen de volgende vraag voor, Harold de Graaf is directeur 
van een Brancheorganisatie, hoe is de eventuele belangenverstrengeling afgestemd? 
Bestuurslid José Laheij geeft aan dat het landelijk bestuur zich deze vraag ook heeft gesteld.  
Vanuit de Governance staat het volgende aangegeven over eventuele belangenverstrengeling:  
1. Belangenverstrengeling moet letterlijk aan te wijzen zijn.  
2. Met wie heb je te maken? 
Mocht belangenverstrengeling zich voor doen, dan moet de vraag bespreekbaar zijn. Het landelijk 
bestuur streeft naar transparantie. Als persoon is Harold de Graaf zeer integer.  
 
Gonny van Bussel geeft aan, dat het bestuur er goed over heeft nagedacht. Zij is blij met bevlogen en 
goede bestuurders.  
 
Dorien Kloosterman -  senior beleidsmedewerker geeft aan, dat belangenverstrengeling mogelijk 
aanwezig zou kunnen zijn. KansPlus ontvangt klachten over een professionele bewindvoerder. 
KansPlus vertegenwoordigt vaak de belangen van personen met een laag budget. 
Volgens Dorien Kloosterman zou de combinatie kunnen gaan wringen; het zijn van voorzitter 
KansPlus én directeur van een Brancheorganisatie. 
 
Marion Thielemans sluit zich aan bij de woorden van Dorien Kloosterman.  
Marion Thielemans stelt voor om de voordracht van Harold de Graaf breder voor te leggen, zij geeft 
aan, dat dit niets af doet aan de professionaliteit en inzet van Harold de Graaf. 
 
Voorzitter Pouwel van de Siepkamp en de penningmeester geven aan, dat uitstel van de voordracht 
niet aan de orde is. Het is belangrijk dat op deze vergadering over de voordracht een besluit wordt 
genomen. Alle ledengroepen zijn in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de algemene 
vergadering van 24 oktober 2020 en om een besluit te nemen over de voordracht voorzitter landelijk 
bestuur KansPlus. Het landelijk bestuur heeft uitgebreid gesproken over eventuele 
belangenverstrengeling. Het is niet gebleken, dat er onoverkomelijke problemen uit voort kunnen 
vloeien. Het landelijk bestuur heeft alle vertrouwen in Harold de Graaf als voorzitter. 
 
Reactie Harold de Graaf 
Van belangenverstrengeling is volgens Harold de Graaf geen sprake. Wij zouden kunnen elkaar 
versterken, ook richting de politiek. We streven op veel punten dezelfde belangen na. Leden van 
KansPlus zijn er bij gebaat, dat zij geholpen worden voor een redelijke prijs. 
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Het benoemen van een bewindvoerder of een mentor is aan de rechter (kantonrechter) en niet aan 
de brancheorganisatie. De rechter oefent de controle uit.  
Het is ook een kwestie van vertrouwen. 
 

Een stemronde vindt plaats over de voordracht van de heer Harold de Graaf. 
De stemprocedure wordt gestart. 
Uitkomst van de stemronde is: 
Aantal voor:  65%  – 17 personen 
Aantal tegen:  15%  – 4 personen 
Geen stem uitgebracht: 19% - 5 personen 
Personen die geen lid zijn van KansPlus en derhalve niet mogen stemmen: 3  
 
Besluit 009-24-10-2020: met meerderheid van de stemmen heeft de algemene vergadering 
ingestemd met de voordracht van de heer Harold de Graaf als voorzitter landelijk bestuur KansPlus.  

Pouwel van de Siepkamp feliciteert Harold de Graaf en wenst hem veel succes toe. 

 

Aftreden bestuurslid Miriam Zegger en voorzitter Pouwel van de Siepkamp. 

 

Miriam Zegger en Pouwel van de Siepkamp worden toegesproken door: José Laheij, Paul 

Grimmelikhuizen en Dickie van de Kaa. 

 

Miriam Zegger ontvangt bloemen en de Zilveren Speld van Verdienste. 

 

Pouwel van de Siepkamp ontvangt bloemen en de Gouden Speld van Verdienste.  

 

Herbenoeming Paul Grimmelikhuizen als penningmeester landelijk bestuur KansPlus 

Besluit 010-24-10-20: de heer Paul Grimmelikhuizen wordt door de algemene vergadering herkozen 

als penningmeester landelijk bestuur KansPlus. 

 

Rondvraag 

 

De vraag van de heer Wim de Leeuw staat in de chat en wordt opgepakt door het Kennis- en 

adviescentrum. 

 

De heer Rinus Kwaak – KansPlus Leekerweide wil graag van de gelegenheid gebruik maken om het 

landelijk bureau van KansPlus te bedanken voor haar inzet en ondersteuning in een geschil. 

 

Bestuurslid José Laheij vraagt of de algemene vergadering is opgenomen en de chats zijn bewaard. 

Hans Timmermans geeft aan, dat de chats zijn opgeslagen. De algemene vergadering is niet 

opgenomen.   

 

Over verschillende zaken wordt telefonisch contact opgenomen met mevrouw Conny Kooijman.  

 

De vergadering wordt gesloten met dank aan de leden die hebben deelgenomen aan de algemene 

vergadering.  
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 Besluiten-actie lijst naar aanleiding van de Algemene Vergadering  

van 24 oktober 2020 

Besluit 001-24-10-20 De notulen van de algemene vergadering d.d. 26 november 2019 worden door de 

algemene vergadering goedgekeurd met inachtneming van de aangegeven correctie.  

Besluit 002-24-10-20 Het jaaroverzicht wordt door de vergadering goedgekeurd.  

Besluit 003-24-10-20 De jaarrekening 2019 van het landelijk bureau wordt door de algemene vergadering 

goedgekeurd en de algemene vergadering verleent het landelijk bestuur décharge 

over het gevoerde financiële beleid 2019. 

Besluit 004-24-10-20 De samengevoegde jaarrekening wordt door de algemene vergadering goedgekeurd 

en de algemene vergadering verleent het landelijk bestuur décharge over het 

gevoerde financiële beleid 2019. 

Besluit 005-24-10-20 De begroting 2021 van het landelijk bureau wordt met instemming van de algemene 

vergadering goedgekeurd.  

Besluit 006-24-10-20 Het jaarplan 2021 wordt door de algemene vergadering goedgekeurd. Met 

inachtneming van: het jaarplan 2021 is een richtinggevend document. Vanwege de 

besprekingen die plaats gaan vinden over de toekomst van KansPlus moeten er 

keuzen gemaakt worden. Deze keuzen hebben weerslag op wat wel en niet 

gerealiseerd kan worden. Het jaarplan 2021 is derhalve niet een plan waar het 

landelijk bestuur uiteindelijk op beoordeeld kan worden.  

Besluit 007-24-10-20 De algemene vergadering gaat akkoord met de benoeming van mevrouw  

Lian Roovers als bestuurslid landelijk bestuur KansPlus.  

Besluit 008-24-10-20 De algemene vergadering gaat akkoord met de benoeming van mevrouw  

Lola Leenes als bestuurslid van het landelijk bestuur KansPlus.   

Besluit 009-24-10-20 Met meerderheid van de stemmen heeft de algemene vergadering ingestemd met 
de voordracht van de heer Harold de Graaf als voorzitter landelijk bestuur KansPlus.  

Besluit 010-24-10-20 De heer Paul Grimmelikhuizen wordt door de algemene vergadering herkozen als 

penningmeester landelijk bestuur KansPlus. 

 

 

 


