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Concept notulen algemene vergadering d.d. 19 juni 2021 

 

Welkom 

Harold de Graaf – voorzitter landelijk bestuur heet een ieder die aan de digitale vergadering 

deelneemt welkom en hoopt dat het naar omstandigheden met iedereen goed gaat. Vrijdag 18 juni is 

in de persconferentie aangegeven, dat het land op 26 juni weer open gaat na een heftige lange tijd, 

met name voor onze achterban. De voorzitter wil graag van de gelegenheid gebruik maken om leden, 

familieleden, ledengroepen te bedanken en zijn respect uit te spreken voor hun inzet in het 

afgelopen jaar. 

 

Aanmeldingen 

Totaal: 37 

Deelname aan de digitale vergadering 19 juni: 29 

 

Opnemen van de vergadering 

De voorzitter vraagt aan de aanwezigen of zij bezwaar hebben tegen het opnemen van de algemene 

vergadering.  

Besluit 001-19-06-21: de algemene vergadering is akkoord met het opnemen van de digitale 

vergadering. 

 

Stemmen 

Mocht het nodig zijn om te stemmen, dan stelt de voorzitter voor dit met handopsteken te doen 

(niet het digitale handje). 

 

Huishoudelijke mededelingen 

Pauze tijdens de vergadering 

De vergadering staat gepland van 10.00 uur – 13.00 uur. 

Harold de Graaf stelt voor om na ieder uur een korte pauze in te lassen van 10 minuten. 

Geluid uitzetten 

De voorzitter vraagt aan de deelnemers het geluid van hun computer te dempen, anders kan een 

galm ontstaan.  

Chats 

De chats worden gelezen en opgeslagen.  

 

Mevrouw Conny Kooijman geeft aan, dat zij de vergadering eerder moet verlaten vanwege de 

begrafenis van haar oud-collega Jelte Huizinga. De voorzitter wenst mevrouw Kooijman sterkte toe.  

Mevrouw Kooijman geeft aan, dat zij na deze vergadering een email stuurt bestemd voor Dickie van 

de Kaa.  
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Concept notulen dd. 24 oktober 2021 

Pagina 1: Conny Kooijman is verplicht met pensioen en wil zich graag inzetten voor KansPlus en voor 

andere vg organisaties, dit aanbod geldt nog steeds, volgens mevrouw Kooijman.  

Pagina 2 tot en met 6: geen mededelingen. 

Pagina 7: Gonny moet zijn Gonnie 

Pagina 8 tot en met 12: geen mededelingen. 

 

Besluit 002-19-06-21: De notulen van de algemene vergadering d.d. 24 oktober 2020 worden met 
inachtneming van de voorgestelde wijzigingen door de algemene vergadering vastgesteld 
 
Jaaroverzicht KansPlus 2020 
Dickie van de Kaa spreekt haar dank uit aan: bestuur, medewerkers, vrijwilligers, ledengroepen. 
 
De rode draad is: het werken aan een stevig, toekomstbestendig fundament. 

Speerpunten 2021 

➢ Herkenbare inhoudelijke koers. 

➢ Lokale belangennetwerken. 

➢ Samenwerken met anderen. 

➢ Zorg voor medewerkers. 

➢ Versterking dienstverlening.  
 

2020 heeft voor KansPlus in het teken gestaan van de Covid-19 pandemie. 

De pandemie heeft invloed gehad op de werkzaamheden van het landelijk bureau, bestuur, 

ledengroepen, familieverenigingen en cliëntenraden.  

➢ Kennis- en adviescentrum is 1 dag extra geopend in de eerste periode van de pandemie.  

Voor zover nog niet bekend: ook de Ledengroepen kunnen gebruik maken van advisering van het 

adviescentrum.  

Het Kennis- en adviescentrum heeft veel vragen ontvangen over: vaccinaties, bezoekregeling en 

dagbesteding.  

➢ In 2020 zijn vanwege de corona-pandemie meer overleggen gevoerd met het Ministerie van 

VWS. Deelnemers KansPlus aan de verschillende overleggen: de voorzitter en directie,  

Senior Beleidsadviseur Pouwel van de Siepkamp en Beleidsmedewerker Marion Thielemans. 

➢ Implementatie WMCZ op achterstand. 

➢ Model medezeggenschapsregeling is ontwikkeld.  

➢ Brochure “medezeggenschap in coronatijd” is ontwikkeld.  

➢ Cliëntenradencongres 2020 heeft plaatsgevonden en is goed verlopen. 

➢ KansPlus heeft circa 13 extra digitale ledenbijeenkomsten (digitaal) gehouden. 

➢ Samenwerking met Sien Eigenwijs. 

➢ Congres: “wat als ik er niet meer ben” heeft plaatsgevonden. 

➢ Continuïteit van lokale activiteiten van de ledengroepen borgen.  

➢ Er zijn nieuwe regelingen voor vrijwilligers. 

➢ Een meldingsregeling is ontwikkeld voor de ledengroepen. 
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Verzoek aan de bestuurders van de ledengroepen:  aanleveren lijst vrijwilligers. 

Dickie van de Kaa doet een oproep aan de ledengroep-bestuurders van KansPlus om alsnog een lijst 

met vrijwilligers van de ledengroep aan te leveren bij het landelijk bureau. Het landelijk bureau kan 

na ontvangst van de lijst voor deze vrijwilligers -mocht het nodig zijn- een gratis VOG verklaring 

aanvragen.  

 

Familieverenigingen 

Er is veel aandacht geweest voor familiebeleid.  

Met ondersteuning vanuit KansPlus, door de heer Jaap Zwitser-adviseur KansPlus, zijn er twee 

processen gevoerd vanuit Familieverenigingen. 

Rinus Kwaak van Familievereniging Leekerweide licht toe waarom zij een proces hebben 

aangespannen. De eerst beoogde samenwerking bleek uiteindelijk te gaan om een fusie. 

De Familievereniging heeft informatie opgevraagd, zoals de accountantsrapportage en de 

Familievereniging heeft gevraagd om een onderzoek uit te voeren om de voor- en nadelen van de 

fusie in beeld te brengen. De Raad van Bestuur heeft schriftelijk toegezegd dat zij de informatie zou 

verstrekken en het onderzoek zou laten verrichten. De Familievereniging is pas geïnformeerd toen de 

fusie bijna rond bleek te zijn. Het onderzoek over de voor- nadelen is uiteindelijk ingevuld door een 

Quick Scan.  

De Familievereniging heeft bezwaar gemaakt; is een procedure gestart en heeft beroep 

aangetekend. De eisen van de Familievereniging zijn ingewilligd. De uitslag is een erkenning voor 

Familieverbanden, zij zijn partij bij fusies en overige belangrijke zwaarwegende zaken.  

Rinus Kwaak bedankt nogmaals KansPlus in de persoon van Jaap Zwitser en verwijst naar het artikel 

in PlusPunt over zaak van de Familievereniging Leekerweide.  

Nieuwsbrieven KansPlus en VraagRaak zijn verstuurd.  

 

Korte toelichting van Marion Thielemans over de vernieuwde website van KansPlus. 

De website van KansPlus is vernieuwd, is mooier en toegankelijker gemaakt. De website ziet er 

sprekender uit mede door de heldere kleuren. 

Webwinkel heeft een update gekregen: thematisch gestructureerd.  

Intranet bestemd voor de ledengroepen van KansPlus, is gereed.  

Op intranet worden documenten geplaatst die belangrijk zijn voor de ledengroepen.  

Toegankelijkheid website: Mevrouw Kooijman vraagt of de website toegankelijk is voor blinden, 

slechtzienden en overigen. Marion Thielemans geeft aan, dat er naar wordt gekeken.  

Binnenkort is de nieuwe website online. 

Social Media: Twitter, facebook en Linkedin 

Woordvoerderschap KansPlus richting overige vg organisaties 
Tijdens de coronapandemie heeft KansPlus het woordvoerderschap op zich genomen voor de vg 
organisaties binnen de Koepel Ieder(in): deze rol is vervuld door Pouwel van de Siepkamp en  
Marion Thielemans. Pouwel van de Siepkamp geeft aan, dat de samenwerking met de andere vg 
organisaties hierdoor zeker is gestimuleerd. 
 
Wet zorg en dwang 
De Wet zorg en dwang Is een punt van zorg. Het toezicht door de Inspectie is minimaal. 
KansPlus is door ZIN (Zorginstituut Nederland) gevraagd mee te denken over mensen met een 
probleemgedrag. Inmiddels is hier een rapport over uitgebracht en het rapport staat vanaf 
donderdag 17 juni op de website KansPlus.  
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José Laheij geeft aan, dat het individuele verhalen betreft. Tijdens het onderzoek is ervaringskennis 
opgehaald bij naasten, over het vinden van goede zorg voor hun naaste met probleemgedrag. ZIN 
heeft verder een aantal rollen benoemd. Wellicht is het een thema ter bespreking voor de 
ledengroepen? 
 
Volwaardig leven 
Het project “toerusting van familie en cliënten- zeggenschap en inspraak” is vertraagd. 
Cliëntenradencongres in december 2020, zoals eerder vermeld, is goed verlopen.   

Uitleg over zorgwetten in makkelijk Nederlands: loopt. 

SamenSterkdagen starten -waarschijnlijk- weer op in het najaar. Doelgroep: cliënten en naasten. 

Zorgkaart: traject van train de trainer.  

 

Bestuurlijke overleggen 

Voorzitter en directie hebben: 

➢ samen met andere organisatie gesproken met Minister Hugo de Jonge, om kwetsbare groepen 

en mantelzorgers op de agenda te krijgen en over de vaccinatiestrategie; 

➢ een gesprek gevoerd met Theo van Uum – directeur Langdurige Zorg VWS; 

➢ een gesprek gehad Boris van de Ham voorzitter bestuur VGN; 

➢ een gesprek gehad met bestuurslid van SKILZ 

➢ een gesprek gevoerd met bestuursleden van het Zorginstituut Nederland. 

De voorzitters van KansPlus en Sien hebben regulier een overleg.  

José Laheij zit in een overleg bij ZIN en voert gesprekken met ZIN.  

Afscheid bestuursleden en nieuwe bestuursleden 

Pouwel van de Siepkamp en Miriam Zegger hebben in oktober 2020 afscheid genomen als 

bestuurslid van KansPlus. 

Harold de Graaf, Lian Roovers en Lola Leenes zijn in oktober 2020 aangetreden als nieuwe 

bestuurder van KansPlus. 

 

In 2021 tot heden is KansPlus redelijk op koers met de uitvoering van het werkplan.  

Perspectief 2025 en Corona nemen veel tijd in beslag.  

 

Opmerkingen-vragen naar aanleiding van presentatie Jaaroverzicht 2020: 

De heer Ed de Boer van Familievereniging Dichtbij spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop 

de Familievereniging Leekerweide de casus heeft opgepakt. Hij brengt aan de heer Kwaak zijn  

complimenten over voor de inzet en doorzettingsvermogen van hem en de Familievereniging.  

 

Rinie Roosen vindt een compliment zeker op zijn plaats. Rinie Roosen geeft aan dat de 

Familievereniging Vincentius voorafgaand bij de Raad van Bestuur heeft aangegeven, dat zij over 

belangrijke zaken geïnformeerd wil worden. Een overeenkomst is getekend. De heer Roosen meldt 

dat zo’n overeenkomst veel kan voorkomen, zoals juridisch gesteggel en dergelijke.  

Volgens Rinus Kwaak was er bij Leekerweide ook een samenwerkingsovereenkomst, maar de 

overeenkomst is niet goed uitgevoerd en nageleefd. Vandaar dat een proces moest worden gestart.  

José Laheij meldt dat de zorgbrede governance een uitspraak heeft gedaan, dat een 

Familievereniging belanghebbende is. Er ligt inmiddels een concept-voorstel bij de BOS: Branche 

Organisatie Zorg, om Familieverenigingen in de code op te nemen.   
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Annemarie Kalkman bedankt het landelijk bureau voor haar inzet om de kwetsbare groepen 

voorrang te geven bij het vaccineren. Grote dank, namens Annemarie Kalkman. Het heeft haar en 

haar ouders veel rust gegeven. 

De voorzitter vraagt aan de algemene vergadering of zij Jaaroverzicht 2020 goedkeuren. 

Besluit 003-19-06-21: de algemene vergadering keurt met handopsteking het Jaaroverzicht 2020 

goed.  

 

Pauze van 10 minuten.  

 

Agendapunt 4 – Jaarrekening Historisch overzicht. 

 

Paul Grimmelikhuizen – penningmeester landelijk bestuur neemt het woord.  

De Jaarrekening 2020 van Landelijk Bureau is gezamenlijke opgesteld door: landelijk bureau:  

Nicole Veenhof en Auren: accountant van KansPlus.  

De opdracht aan Auren is geen controleopdracht.  

Auren heeft een samenstellingsopdracht: zij helpen bij het opstellen van de jaarrekening.  

 

Ledengroepen 

➢ Van 42 ledengroepen KansPlus heeft het landelijk bureau de afrekening 2020 ontvangen.  

Van 3 ledengroepen nog niet; 

➢ Voor zover ledengroepen de afrekening per 31 december 2020 op 30 april 2021 niet hadden 

opgeleverd zijn de laatst bekende cijfers voor de opstelling van de jaarrekening 2020 gebruikt; 

➢ Daar waar ledengroepen afwijken van bij het landelijk bureau bekende cijfers, is de 

verantwoording van de betreffende ledengroep aangepast; 

➢ Het is niet conform de Statuten van KansPlus: 

- Komt nog aan de orde.  

- Bestuur streeft ernaar om vanaf 2022 deze situatie te hebben gewijzigd. 

 

Liquiditeitspositie 

➢ Ondanks de bovengenoemde beperkingen is het bestuur van mening dat het gepresenteerde 

samengevoegde beeld van de liquiditeits- en vermogenspositie per 31 december 2020 en het 

resultaat over 2020 van de vereniging KansPlus het juiste beeld is. 

➢ Ook in financiële zin heeft Corona KansPlus getekend. Activiteiten staan op een laag pitje, met 

impact op de kosten en de baten, digitale contacten waardoor de uitvoering van plannen anders 

(vaak langzamer) verloopt dan gepland. 

➢ KansPlus als geheel (ledengroepen en landelijk bureau) sluit het jaar 2020 af met een positief 

resultaat van € 102.068 (2019: verlies € 220.236); 

➢ Op 31 december 2020 bedroeg het totale vermogen van de vereniging (inclusief resultaat van het 

afgesloten boekjaar) € 1.238.689 (2019: € 1.143.401) waarvan € 929.846 (2019: 784.105) vrij 

beschikbaar; 

➢ Per ultimo 2020 beschikte de vereniging als geheel over liquide middelen voor een bedrag van  

€ 1.375.017 (2018: € 1.219.715); 

➢ Vermogen en liquide middelen worden voor ca. 75% beheerd door de ledengroepen; 
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➢ De exploitatie is zwaar ondersteund door de incidentele bate vanuit een erfenis; 

➢ De erfenis maskeert de onderliggende problematiek van een structureel verlieslatend 

bedrijfsresultaat: de exploitatie van de normale bedrijfsvoering, zonder de incidentele resultaten. 

Dit onderwerp komt verder in de agenda uitgebreid aan de orde. 

➢ Exploitatie 2021: Zoals bekend wordt in de begroting 2021 rekening gehouden met een 

substantieel verlies van meer dan € 200.000. Op dit moment is dat nog steeds de verwachting 

van het bestuur. 

 

De penningmeester vraagt of er naar aanleiding van de uitleg over de financiële positie van KansPlus 

vragen zijn?  

De voorzitter van KansPlus Asten-Someren-Deurne, Fons van de Gevel geeft aan, dat het een heldere 

uitleg is gegeven.  

Er zijn verder geen vragen vanuit de vergadering.  

 

De algemene vergadering wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan: 

➢ “Het Rapport inzake jaarstukken 2020”; 

➢ Het “Rapport inzake de samengevoegde jaarstukken 2020”. 

De algemene vergadering wordt verzocht décharge te verlenen aan:  

➢ het landelijke bestuur over het in 2020 gevoerde financiële beleid. 

 

Besluit 004-19-06-2021: de algemene vergadering verleent haar goedkeuring aan: 

- “Het Rapport inzake jaarstukken 2020”; 

- Het “Rapport inzake de samengevoegde jaarstukken 2020”. 

Besluit 005-19-06-2021: De algemene vergadering verleent décharge aan: 

- het landelijk bestuur over het in 2020 gevoerde financiële beleid. 

 

Machtigingsformulier 

José Laheij heeft een machtiging ten behoeve van Lian Roovers – bestuurslid KansPlus.  

Vraag aan de vergadering of meerdere personen een machtiging in bezit hebben ten behoeve van 

een eventuele stemronde? Dit is niet het geval.  

 

Agendapunt 5 – Perspectief 2025 

 

Paul Grimmelikhuizen geeft een korte toelichting op Perspectief 2025 

Ten behoeve van Perspectief 2025 is een Projectteam opgericht, bestaande uit: 

Paul Grimmelikhuizen, Nicole Veenhof en Marion Thielemans.  

➢ Het bestuur constateert een structureel exploitatieverlies voor de vereniging; 

➢ Redenen daarvoor zijn bekend: afkalvend ledenbestand, veranderende maatschappelijke 

inzichten met betrekking tot Belangenbehartiging, te weinig subsidie, etc.; 

➢ Ook heeft het bestuur geconstateerd, dat zij verantwoordelijk/aansprakelijk is voor de 

handelingen van de ledengroepen van KansPlus, maar kan gezien de verhoudingen binnen de 

vereniging deze verantwoordelijkheid niet dragen; 

➢ Gelijktijdig zien wij allen dat alles wat er wordt gepresteerd door het landelijk bureau en de 

honderden vrijwilligers op het gebied van ontmoeting, belangenbehartiging en 
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informatieverstrekking ontzettend belangrijk is voor de achterban van KansPlus.  

KansPlus is relevant! 

➢ Verduidelijken van de verhouding landelijk bureau – ledengroepen KansPlus; 

➢ De afgelopen maanden zijn er veel gesprekken geweest met mensen die betrokken zijn bij 

KansPlus, waaronder de ledengroepen.  Het projectteam heeft niet gewerkt volgens de tafels, 

zoals aangegeven op de algemene vergadering van 24 oktober 2020. 

➢ In PlusPunt 063-uitgave juni 2021 staat een artikel over Perspectief 2025.  

Dit vraagt om: 

➢ Verbetering en verduidelijking van de governance met name in de verhouding met de 

Ledengroepen; 

➢ Alles op basis van een degelijke missie en strategie; 

➢ Een gemotiveerd team, open en effectieve communicatie zijn daarbij bepalende 

randvoorwaarden; 

➢ De verbreding van de financiële basis; 

➢ Alle reden om alle zeilen bij te zetten om de doelen van de vereniging blijvend te kunnen borgen. 

Dat betekent binnen gezonde organisatorische en financiële kaders. 

 

Vragen- opmerkingen naar aanleiding van:  

Fons van de Gevel, voorzitter ASD heeft de stukken met belangstelling gelezen. Het is een historisch 

perspectief, we gaan een nieuwe tijd tegemoet!  

Fons van de Gevel vraagt of het landelijk bestuur bang is voor versplintering? De penningmeester 

geeft aan, dat het risico aanwezig is, maar ook andere risico’s liggen op de loer. Er moet iets 

gebeuren.  

 

Nieuwe wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). 

De penningmeester geeft aan, dat KansPlus het risico loopt dat zij te veel naar de financiële situatie 

kijkt. We moeten met zijn allen zeker ook blijven kijken hoe we met elkaar omgaan en waar KansPlus 

voor is opgericht. Maar uiteindelijk ontkom je er niet aan, om de financiën nader te bekijken.  

We hopen een groep mensen te kunnen formeren die hierin actief willen meedoen.  

 

Edwin Krijt – bestuurder KansPlus de Nieuwe Waterweg vindt het goed dat de ledengroepen een 

keuze moeten maken. Weggaan onder de vleugels van KansPlus raadt Edwin Krijt af.  

Volgens Edwin Krijt stoot je dan de vrijetijdsactiviteiten af.  

Conclusie volgens Edwin Krijt: Keuze A en B faciliteren. Zo houdt je de leden aan boord.  

A: kleine afdelingen, zonder activiteiten.  

B. Semi-zelfstandig en lid blijven van KansPlus. 

 

Volgens de penningmeester zijn het de leden die hier over beslissen. Vaak is de binding van een lid 

KansPlus met de ledengroep het gevolg van het deelnemen aan een activiteit.  

Edwin Krijt geeft aan, dat KansPlus de Nieuwe Waterweg te weinig leden heeft en hij de keuze ziet 

als een kans om het ledentekort op te lossen. De activiteiten van KansPlus de Nieuwe Waterweg zijn 

wel levend.  

 

Ed de Boer- Familievereniging Dichtbij: er zijn twee lijnen zichtbaar.  

1. De financiële basis is helder weergegeven. Wat betreft de structurele kostenbesparing valt lering 

te trekken uit de coronaperiode. Ledenverlies is moeilijk te stoppen.  
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Inkomsten: Hoe reëel zijn de andere mogelijkheden: fondsen en dergelijke? 

Waar is KansPlus voor opgericht, daar hoort kwaliteit bij.  

2: Centraal en decentraal? 

Zet je het landelijk bestuur/landelijk bureau op de eerste plaats? Of redeneer je vanuit de 

ledengroepen waaraan het landelijk bureau iets aan toe kan voegen? Wat is het uitgangspunt? 

 

De penningmeester: 

Punt 1: voor onszelf hebben wij de constatering getrokken, dat de huidige bezetting van het team 

nodig is om het kwaliteitsniveau vast te kunnen houden. Er is al overbelasting binnen het landelijk 

bureau. 

Punt 2: Op een bepaald moment moet je vanuit een strategie gaan werken, deze is gekoppeld aan de 

drie taken waarvoor je subsidie krijgt: ontmoeting, dienstverlening en belangenbehartiging.  

 

Gerrit Rottink van KansPlus Drenthe heeft een vraag over de jaarrekening.  

Vraag 1: Van de 45 ledengroepen hebben drie ledengroepen geen cijfers verstrekt?  

De heer Rottink stelt voor dat door het landelijk bureau contact wordt opgenomen met de drie 

ledengroepen.  

De penningmeester geeft aan, dat het gestelde niet het geval is. Auren heeft geconstateerd dat 

binnen de ledengroepen activiteiten plaatsvinden waarvan niet duidelijk is wat de volledige 

financiële opbrengst is van deze activiteiten (zij werken wellicht met contant geld). Het kan ook zijn 

dat links of rechts stichtingen zijn opgericht, waarvan het landelijk bestuur geen weet heeft. 

Begrijpelijk, maar niet transparant. Er is onvoldoende controle op uit te voeren.  

Nicole Veenhof geeft aan, dat de reden waarom de drie ledengroepen de financiële stukken niet 

hebben aangeleverd, te maken heeft met overlijden van de penningmeester of anders.  

De overige stukken zijn netjes aangeleverd, volgens Nicole Veenhof.  

Vraag 2: KansPlus heeft het voortouw genomen wat betreft de belangenbehartiging. Wat doen 

andere organisaties? 

De tomeloze inzet van Pouwel van de Siepkamp in de corona-overleggen heeft positief uitgepakt.  

Er wordt veel gevaren op de inzet van KansPlus. Over het verzilveren van de inzet van KansPlus wordt 

gesproken. Hier liggen mooie kansen. Gesprekken over eventuele samenwerking worden gevoerd. 

Het is en blijft een spannend traject. Voor organisaties spelen autonomie en dergelijke zeker een 

belangrijke rol bij samenwerking.  

 

Rinie Roosen: Communicatie richting de leden is belangrijk, hoe breng je de boodschap over?  

Het geeft de minste reuring als leden gewoon individueel lid mogen blijven en niet wordt gevraagd 

hun lidmaatschap te heroverwegen. Bij niet actieve ledengroepen heeft het weinig gevolgen. Als er 

op regionaal gebied zaken gebeuren waar zij geen greep op hebben, zijn de gevolgen voor het 

landelijk bestuur. De aansprakelijkheid moet worden neergelegd bij de ledengroepen. Dit is middels 

een aansprakelijkheidsverzekering te regelen. De voorzitter is het eens met de heer Roosen, leden 

verbonden houden aan KansPlus is een belangrijk punt. 

 

Tjeerd Cramer – KansPlus Fryslân, op dit moment is er een scheiding tussen lokale en landelijke 

leden. Op dit moment zijn leden lid van een ledengroep.  

Voor het organiseren van activiteiten komt de financiering van het landelijk bureau. 

Mocht dit niet lukken via het landelijke, dan maak je gebruik van eigen reserves.  

De penningmeester geeft aan, dat er geen onderscheid bestaat tussen regionale en landelijke leden. 

Voor activiteiten is het lokale belangrijk. Het landelijk bestuur denkt niet na over twee soorten 
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lidmaatschappen (landelijk en regionaal). Het gaat om de spelregels om tot een goede structuur te 

komen.  

 

Volgens de heer Cramer wordt bij te weinig financiële ondersteuning aan leden van een ledengroep 

een financiële bijdrage gevraagd voor een activiteit. 

 

Dit is een beschrijving van de huidige situatie.  

De professionele kant is, kunnen wij de verantwoordelijkheid dragen? We moeten een nieuwe 

situatie formaliseren, volgens de voorzitter.   

Pouwel van de Siepkamp merkt op, naar aanleiding van de opmerking van Gerrit Rottink, dat 

samenwerking met andere vg organisaties belangrijk is, maar dat het een subtiel proces betreft.  

Op de inhoud willen organisaties graag meewerken en meedenken.  

VG organisaties binnen Ieder(in): 13. We moeten buiten Ieder(in) de verbinding proberen te maken 

met andere organisaties. Dan pas creëer je meer draagvlak. 

 

De voorzitter roept de vergadering op: heeft u een connectie met een organisatie buiten de Koepel? 

Geef het door aan het landelijk bureau. Dan kunnen wij contact opnemen.  

 

Edwin Krijt komt terug op: landelijke en lokale leden. Als je de notitie leest, komt het over als twee 

soorten lidmaatschappen: zowel landelijk als lokaal. Het verschil is er wel, maar dat heeft meer te 

maken met de reden waarvoor mensen lid worden. Worden zij lid voor deelname aan de activiteiten 

of voor de landelijke belangenbehartiging? 

Familieverenigingen kunnen de oplossing bieden. De Familievereniging is lid van KansPlus en het lid 

van de Familievereniging krijgt korting. Dat zou uitgebreid moeten worden. Dan kunnen kleine 

verenigingen ook aansluiten.  

 

Reactie Paul Grimmelikhuizen 

Binnen de mogelijkheden van KansPlus bestaat deze optie al.  

Wat KansPlus aanlevert richting Familieverenigingen moet verder worden uitgewerkt.  

Voor wat betreft de toekomst gaat het over de impact die KansPlus heeft, in hoeverre is KansPlus 

partij aan tafel? 

Met nieuwe leden lossen we het probleem niet op, maar leg je wel meer gewicht in de schaal.  

Aan leden van Familieverenigingen, die lid zijn van KansPlus zou je moeten vragen in hoeverre 

KansPlus hen vertegenwoordigt wat betreft de landelijke behartiging?  

Pauze tot 12.20 uur. 

Fons van de Gevel vraagt of het haalbaar is om de vragen die voorliggen uit te werken in 

zomerperiode? De penningmeester hoopt in de komende weken de zogenaamde “spelregels” met 

elkaar te bespreken en verder uit te werken. Willen wij dat de vereniging in 2022 extern kan worden 

gecontroleerd en voldoet aan de WBTR, dan moet dit afgehandeld zijn per 31 december 2021.  

Een deugdelijke balans moet de start zijn voor 2022.  

Fons van de Gevel is het eens met de penningmeester, dat het goed is om in de zomer de afspraken 

alvast te maken en hiervan een opzetje te maken. Wellicht dat de ledengroepen een regionale 

vergadering willen beleggen om daarna een tot een keuze te komen.  

 

De penningmeester meldt dat op 15 september 2021 een voorlopige keuze moet zijn gemaakt.  

Op 31 december 2021 moeten de ledengroepen een definitieve keuze hebben gemaakt.  
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KansPlus heeft de inspanningsverplichting om de verantwoordelijkheid met elkaar te dragen, volgens 

de voorzitter.  

 

De heer Schaap – lid KansPlus. Per 1 juli 2021 is de nieuwe wet van toepassing: de WBTR voor kleine 

verenigingen. Wordt dit punt ook meegenomen in de beslissingen die genomen moeten worden? 

Paul Grimmelikhuizen geeft aan, dat dit een van de drijfveren is om vaart te maken.  

De WBTR verlangt van KansPlus dat de statuten worden aanpast en WBTR proof worden gemaakt.  

Met de huidige statuten kan het landelijk bestuur aansprakelijk worden gesteld bij een faillissement 

van KansPlus. De wet is van toepassing vanaf 1 juli 2021. 

 

José Laheij merkt op, dat de penningmeester heeft aangegeven wat het voor het landelijk bestuur 

betekent. Regionaal betekent het, wat voor type bestuur bent u? Valt u onder KansPlus dan is het 

landelijk bestuur eindverantwoordelijk. Lokale bestuurders hebben daar niets mee van doen, tenzij 

er een vereniging of stichting is opgericht, dan zijn zij verantwoordelijk voor die vereniging of 

stichting.  

 

De voorzitter nodigt een ieder van harte uit om een bijdrage te leveren aan de realisatie van het plan 

Perspectief 2025. U kunt zich melden bij Dickie van de Kaa of Erica van den Berg. Emailadres: 

perspectief2025@kansplus.nl 

Besluit 006-19-06-2021: Perspectief 2025 wordt door de algemene vergadering vastgesteld. De 

voorzitter bedankt de vergadering voor de vaststelling.  

 

Rondvraag 

 

Aanmeldingen voor inzet Perspectief 2025 

Fons van de Gevel voorzitter KansPlus Asten Someren Deurne en Hans Tholen – penningmeester 

KansPlus Eindhoven|Helmond|de Kempen willen zich inzetten voor Perspectief 2025.  

 

Algemene vergadering in de toekomst digitaal? 

Hans Tholen vraagt of het voor in de toekomst mogelijk is om een digitale algemene vergadering te 

houden, dit heeft zijn voorkeur. Het is praktischer (geen reistijd voor leden/bestuurders die ver van 

Houten af wonen) en het werkt drempelverlagend. 

Lola Leenes vindt dat je op locatie sneller contact legt met elkaar.  

Fons van de Gevel geeft aan, dat je een digitale vergadering zo kunt organiseren, dat er een digitale 

ontmoeting plaats kan vinden.  

De voorzitter neemt de opmerkingen mee voor de toekomstige algemene vergaderingen.  

Een hybride manier van vergaderen is ook een optie.  

 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun deelname en inbreng. 

 

 

 Besluiten-actie lijst naar aanleiding van de Algemene Vergadering  

van 19 juni 2021. 

mailto:perspectief2025@kansplus.nl
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Besluit 001-19-06-21 
 

De algemene vergadering is akkoord met het opnemen van de digitale vergadering. 

Besluit 002-19-06-21 De notulen van de algemene vergadering d.d. 24 oktober 2020 worden door de 

algemene vergadering goedgekeurd met inachtneming van de aangegeven correctie.  

Besluit 003-19-06-21 Het Jaaroverzicht KansPlus 2020 wordt door de algemene vergadering goedgekeurd.  

Besluit 004-19-06-21 De algemene vergadering verleent goedkeuring aan: 

- “Het rapport inzake jaarstukken 2020”; 

- Het “Rapport inzake de samengevoegde jaarstukken 2020”. 

Besluit 005-19-06-21 De algemene vergadering verleent décharge aan: 

- het landelijk bestuur over het in 2020 gevoerde financiële beleid. 

Besluit 006-19-06-21 Perspectief 2025 wordt door de algemene vergadering vastgesteld.  

 

 

 

 

 


