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Voorstel t.b.v. de Algemene Vergadering van Leden van KansPlus d.d. 26.10.2021 met 

betrekking tot de toekomstige organisatorische relatie tussen de ledengroepen en de 

landelijke organisatie. 

 

 

Het landelijk bestuur nodigt haar leden en ledengroepen uit om een keuze te maken in de 

toekomstige organisatorische verhouding tussen de ledengroepen en de landelijke organisatie. 

 

De Algemene Vergadering van Leden van KansPlus van 19 juni 2021 heeft haar goedkeuring 

verleend aan het project KansPlus Perspectief 2025. Dit project heeft als doel om – in het belang 

van onze doelgroep – het voortbestaan van KansPlus te borgen. Deel van dat project is het 

opnieuw vormgeven van de organisatorische verhouding tussen de ledengroepen en de 

landelijke organisatie. Hiertoe is vanuit de ledengroepen, het landelijk bestuur en derden een 

kleine werkgroep aan het werk gegaan. Deze werkgroep heeft vier alternatieven voor de 

toekomstige organisatorische verhouding tussen de ledengroepen en de landelijke organisatie 

nader uitgewerkt. Ook heeft zij voor elk alternatief de consequenties voor de ledengroep en 

voor de landelijke organisatie geschetst en heeft zij aanbevelingen aan het landelijke bestuur 

gedaan. Daarbij heeft zij knelpunten gesignaleerd. Het rapport van de werkgroep vindt u via 

deze link.  

 

 

Besluitvorming 

Het landelijk bestuur heeft ingestemd met  het rapport van de werkgroep en adviseert de 

Algemene Vergadering van Leden dringend om: 

(1) in te stemmen met de noodzaak om te komen tot het opnieuw vormgeven van de 

organisatorische verhouding tussen de ledengroepen en de landelijke organisatie; 

(2) de ledengroepen op te dragen voor 31 december 2021 een keuze te maken met betrekking 

tot hun toekomstige organisatorische relatie met de landelijke organisatie; 

(3) de ledengroepen op te dragen ervoor te zorgen dat hun keuze uiterlijk op 1 juli 2022 is 

ingevoerd; 

(4) de landelijke organisatie op te dragen de individuele leden en de ledengroepen maximaal te 

ondersteunen bij het maken van keuzes en bij de invoering van die keuzes. 

 

 

Motivering 

De afgelopen jaren is de organisatorische zelfstandigheid van een aantal ledengroepen gegroeid. 

Daarmee is de situatie ontstaan dat de landelijke organisatie onvoldoende zicht heeft op de 

activiteiten en op de rechtshandelingen van een aantal ledengroepen. Omdat binnen KansPlus 

het landelijk bestuur de juridische verantwoordelijkheid draagt voor alle rechtshandelingen 

binnen de vereniging - dus ook voor de rechtshandelingen van de ledengroep - kan het landelijk 

bestuur in de huidige situatie de verantwoordelijkheid voor de door de ledengroep uitgevoerde 

rechtshandelingen niet altijd dragen. 

 

https://www.kansplus.nl/wp-content/uploads/2021/10/KansPlus-P2025-WG-LG-20211010-tbv-AV-26102021-notitie.pdf
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Tegelijkertijd zijn de ledengroepen en de landelijke organisatie zich ervan bewust dat het 

beperken van de organisatorische autonomie van ledengroepen mogelijk ten koste zal gaan van 

het voortbestaan van waardevolle activiteiten van ledengroepen. Geheel KansPlus ziet zich dan 

ook gesteld voor de uitdaging om de balans te vinden tussen enerzijds de autonomie van de 

ledengroep en anderzijds de mogelijkheid voor het landelijk bestuur om de volle 

verantwoordelijkheid voor de gehele vereniging te kunnen dragen. 

 

 

De vier alternatieven 

Het landelijke bestuur ziet op basis van de werkzaamheden van de hiervoor genoemde 

werkgroep met betrekking tot de toekomstige organisatorische verhouding tussen de 

ledengroepen en de landelijke organisatie vier alternatieven: 

1. De ledengroep als “afdeling”: 

Hierbij functioneert de ledengroep onder de volle verantwoordelijkheid van de vereniging 

KansPlus. Dit stelt eisen aan de rol en de taak van de bestuurders van de ledengroepen, het 

financieel beheer, de inhoudelijke en financiële verantwoording en de rapportage. Voor de 

positie van de individuele leden houdt dit alternatief geen verandering in; 

2. De ledengroep als zelfstandige rechtspersoon binnen “de koepel van KansPlus”; 

KansPlus wordt deels de koepel waarbinnen zelfstandige KansPlus ledengroepen 

functioneren. De ledengroep richt een eigen rechtspersoon op. Deze rechtspersoon wordt lid 

van KansPlus. Zij voert “KansPlus” in haar naam. Voor de positie van de individuele 

“landelijke” leden houdt dit alternatief geen verandering in. Voor zover de nieuw op te 

richten rechtspersoon “eigen” leden heeft, worden deze “eigen” leden gelijkgesteld met de 

“landelijke” leden. Voor de “eigen” leden draagt de op te richten rechtspersoon contributie 

af aan de landelijke organisatie; 

3. “De activiteiten van de ledengroep binnen een eigen rechtspersoon”: 

De vrije-tijds en ontmoetingsactiviteiten worden ondergebracht in een zelfstandige 

rechtspersoon terwijl de ledengroep verder gaat als een KansPlus afdeling (zie 1). Voor de 

positie van de individuele leden houdt dit alternatief geen verandering in. Echter, de nieuw 

op te richten rechtspersoon en KansPlus hebben geen relatie. Hierdoor verliest met name 

“ontmoeting” de band met KansPlus; 

4. “De ledengroep vertrekt”: 

De ledengroep verbreekt de relatie met KansPlus. Zij wordt door de landelijke organisatie 

behandeld als een op te heffen ledengroep. Individuele leden zijn en blijven lid van de 

landelijke vereniging KansPlus, tenzij de individuele leden hun lidmaatschap opzeggen. 

 

De besluitvorming waarvoor de ledengroepen en de landelijke organisatie van KansPlus nu staan 

is ingrijpend en complex. Voorafgaand aan de voor 26 oktober 2021 geplande Algemene 

Vergadering van Leden, organiseert de werkgroep op 19 en 20 oktober van 19.30 uur – 21.00 

uur een digitale sessie waarbij nadere toelichting wordt gegeven, u uw vragen kunt stellen en 

waar u uw opmerkingen kunt maken. Voor deze sessies kunt u zich aanmelden via 

perspectief2025@kansplus.nl. Na aanmelding ontvangt u een link voor deelname. 

 

mailto:perspectief2025@kansplus.nl
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Positie van het landelijk bestuur 

Omdat de alternatieven 3 en 4 niet aansluiten bij het streven van KansPlus om zich in het belang 

van haar leden regionaal en lokaal in te zetten voor belangenbehartiging, voor het bieden van 

kennis en advies en het organiseren van ontmoeting, ontraadt het landelijk bestuur de 

alternatieven 3 en 4 ten zeerste. 

 

 

… en verder… 

• Nadere informatie vindt u een leeswijzer via deze link. Het volledige rapport van de 

werkgroep is te lezen via deze link  ; 

• Ter ondersteuning van het overleg en de besluitvorming binnen de ledengroep is er vanaf 

begin november een “tool-kit” beschikbaar; 

• Leden van de werkgroep zullen de komende weken met elke ledengroep – die dat wenst - 

contact opnemen en in contact blijven. Dit om de mogelijke gevolgen van de diverse 

alternatieven voor de betreffende ledengroep te bespreken, de ledengroep in de 

besluitvorming “met raad en daad” bij te staan en in de uitvoering te begeleiden; 

• Het landelijke bestuur gaat ervan uit dat elke ledengroep uiterlijk op 31 december 2021 haar 

keuze heeft kunnen maken. In het geval dat het niet lukt om uiterlijk ultimo 2021 tot een 

besluit te komen, neemt het landelijk bestuur – zo mogelijk in nauw overleg met het bestuur 

van de betreffende ledengroep – een besluit over de organisatorische verhouding tussen de 

betreffende ledengroep en de landelijke organisatie; 

• Het landelijk bestuur is van mening dat gerekend vanaf 31 december 2021 een periode van 

zes maanden voldoende zal zijn om op een verantwoorde wijze de noodzakelijke stappen te 

zetten om tot de nieuwe organisatorische verhoudingen te komen; 

• Hierdoor verwacht zij dan ook dat KansPlus, de ledengroepen en de landelijke organisatie, 

vanaf 1 juli 2022 tot volle tevredenheid zullen samenwerken in een duidelijke en duurzame 

onderlinge organisatorische verhouding; 

• Met de missie van KansPlus voor ogen, weet het landelijk bestuur dat de vereniging in deze 

kan rekenen op de steun van haar leden en van haar ledengroepen. 

 

 

 

Het landelijk bestuur van KansPlus 

 

10.10.2021 

 

https://www.kansplus.nl/wp-content/uploads/2021/10/KansPlus-P2025-WG-LG-20211010-tbv-AV-26102021-leeswijzer.pdf
https://www.kansplus.nl/wp-content/uploads/2021/10/KansPlus-P2025-WG-LG-20211010-tbv-AV-26102021-notitie.pdf

