
Notitie aan de Algemene Vergadering van de leden van KansPlus (AV) van 25 juni 2022 in zake 
Perspectief 2025 (P2025). Hier de organisatorische en financiële verhouding van de ledengroepen van 
KansPlus en het landelijk bureau. 
 
Op grond van het besluit van de AV van 26 oktober 2021 is aan alle ledengroepen gevraagd om een keuze 
te maken met betrekking tot hun toekomstige organisatorische en financiële verhouding met het landelijk 
bestuur van de vereniging. Een keuze kan gemaakt worden uit de volgende vier alternatieven: 
Alternatief 1. Ledengroep als “afdeling”; 
Alternatief 2. Ledengroep als zelfstandige rechtspersoon onder de “koepel van KansPlus”; 
Alternatief 3. De ledengroep brengt de (vrijetijds-)activiteiten onder in een eigen rechtspersoon en zet 
deze nieuwe rechtspersoon op afstand van KansPlus; 
Alternatief 4. De ledengroep vertrekt. 
 
Voor informatie over de vier alternatieven wordt verwezen naar de vergaderstukken van de AV van 26 
oktober 2021. 
 
De afgelopen weken is nagenoeg met elke ledengroep uitgebreid contact geweest over de uitwerking van 
de door de ledengroepen gemaakte keuzes en de gevolgen van de keuze voor de ledengroep en voor de 
landelijke organisatie. De gesprekken met de ledengroepen worden de komende maanden uiteraard 
voortgezet. Hierbij is het doel dat de vereniging vanaf 2023 onder de gewijzigde organisatorische en 
financiële verhoudingen functioneert. 
 
Per 28 mei 2022 is de situatie als volgt: 
KansPlus kent 51 ledengroepen. Hiervan zijn 13 ledengroepen feitelijk gestopt met hun activiteiten. Deze 
ledengroepen zijn / worden opgeheven. Van de resterende 38 ledengroepen,  

• Hebben 31 ledengroepen gekozen om als ledengroep binnen de vereniging actief te blijven 
(alternatief 1); 

• Wensen 5 ledengroepen met een eigen rechtspersoon lid te worden / te blijven van KansPlus 
(alternatief 2). Hierbij wordt opgemerkt dat twee van deze vijf ledengroepen al jaren werken vanuit 
een eigen rechtspersoon; 

• Geven 2 ledengroepen aan hun (vrijetijds-) activiteiten buiten KansPlus voort te willen zetten 
(alternatief 3); 

• En zijn er geen ledengroepen die de band met KansPlus volledig wensen te beëindigen (alternatief 4). 
 
Van deze ledengroepen hebben ca. vijf ledengroepen hun keuze nog niet definitief gemaakt. 
 
De implementatie van alternatief 2 (de ledengroep wordt als zelfstandige rechtspersoon lid van de 
vereniging KansPlus) vraagt veel inspanning van de betrokken ledengroepen. Deze werkzaamheden 
worden naar verwachting in de loop van 2022 afgerond. Het betreft momenteel de ledengroepen Asten-
Someren-Deurne, Gemert en Valkenswaard. De voorwaarden en de “spelregels” voor alternatief 2 liggen 
vast in het voornoemde besluit van de AV van 26 oktober 2021. Deze voorwaarden en de “spelregels” 
zien hoofdzakelijk op de vormgeving en de realisatie van de gezamenlijke ambitie, de “boedelscheiding” 
en de voorwaarden waaraan de nieuwe rechtspersonen gaan voldoen. 
 
Het bestuur verzoekt de AV om aan het bestuur mandaat te verlenen om onder de gestelde voorwaarden 
en gezamenlijk met de betrokken ledengroepen de stappen te zetten die noodzakelijk zijn om de door de 
ledengroepen Asten-Someren-Deurne, Gemert en Valkenswaard nieuw opgerichte / nog op te richten 
rechtspersonen zelfstandig lid te laten worden van de vereniging KansPlus. Naar verwachting zal hiermee 
in totaal een bedrag van ca. EUR 100.000 aan liquiditeit en vermogen worden overgedragen aan de drie 
nieuw opgerichte / nog op te richten rechtspersonen. 
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