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Concept notulen digitale algemene vergadering KansPlus d.d. 26 oktober 2021 

 

Voorzitter Harold de Graaf opent de algemene vergadering en heet eenieder welkom.  

 

Deelnemers  

Aantal aanmeldingen: 50 personen. 

Aantal afmeldingen: 7 

 

Huishoudelijke mededelingen 

De voorzitter vraagt of de vergadering akkoord gaat met het opnemen van de vergadering. 

Besluit 001-26-2021: de vergadering stemt in met het opnemen van de vergadering. 

 

Harold de Graaf stelt voor, als mensen vragen of opmerkingen hebben, dit middels het digitale 

handje kenbaar te maken.  

 

Harold de Graaf vraagt aan de vergadering het geluid uit te zetten en alleen aan te zetten bij het 

stellen van een vraag of het plaatsen van een opmerking. 

Mededelingen 

Conny Kooijman neemt vanaf augustus 2021 deel aan de Dementiekamer, een project voor ouderen 

van Het LFB te Wolvega. 

Conny Kooijman heeft zich kandidaat gesteld bij de gemeenteraad Amersfoort, als gemeenteraadslid 

GroenLinks. Thema: Gehandicapten en chronisch zieken.  

 

Agenda 
Agendapunt 5 – contributie 2022 komt te vervallen.  
Het agendapunt is nog niet besproken in de bestuursvergadering landelijk bestuur KansPlus 
Besluit 002-26-2021: Agenda wordt vastgesteld. 
 
Concept notulen d.d. zaterdag 19 juni 2021 
De concept notulen d.d. 19 juni 2021 wordt tekstueel en naar aanleiding van per bladzijde 
besproken: 
Bladzijde 5: 
Naar aanleiding van:  
Conny Kooijman gaat deelnemen aan SamenSterkdag (georganiseerd door Ieder(in)) in Rotterdam 
d.d. 29 oktober 2021.  
Besluit 003-26-2021: de concept notulen en de besluitenlijst van de algemene vergadering  
d.d. 19 juni 2021 worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist.  
 
 
 
 



 

2 
 

Presentatie Jaarplan 2021 en Jaarplan 2022 door Dickie van de Kaa, directeur KansPlus. 
Jaarplan 2021 
De werkzaamheden verlopen zoals staat aangegeven in het Jaarplan 2021.  
 
De coronapandemie en Perspectief2025 heeft veel aandacht gevergd van het landelijk bureau en van 
het landelijk bestuur.  
 
Jaarplan 2022 
Voor algemene vergadering van 26 oktober 2021 is een uitgewerkt Jaarplan 2022 nog niet 
beschikbaar. De prioriteiten voor 2022 moeten nog worden besproken in de vergadering van het 
landelijk bestuur. 
 
Grote lijnen van het Jaarplan 2022 zijn: 
Het jaarplan 2022 is een uitwerking van het meerjarig strategisch beleidsplan 2019-2023. 
We volgen de bouwstenen, deze zijn: 
1. Versterking van de Dienstverlening 
2. Een inhoudelijk herkenbare koers met een aantal speerpunten. 
3. Lokale Belangenbehartiging 
4. Samenwerking 
5. Zorg voor medewerkers 
 
In 2022 staat een dynamische organisatie met ruimte voor ontmoeting en het delen van ervaringen 
centraal. Ook wordt gewerkt aan alle andere bouwstenen.  
 
Voor het vernieuwde subsidiekader, waaraan wordt gewerkt door het Ministerie van VWS, gelden 
de volgende voorlopige bouwstenen: 
1. Meer focus op maatschappelijke impact en bereik van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. 
2. Ruimte voor aandoening overstijgende en thematische samenwerking. 
3. Verder professionalisering van de inzet van patiënten en gehandicaptenorganisaties. 
4. Versterken van de stem van de cliënt op regionaal niveau. 
 
Door het volgende Kabinet wordt een definitieve keuze gemaakt voor het subsidiekader 2023-2027. 
 
Het doel van het nieuwe subsidiekader is een impuls te geven aan het vertegenwoordigen van het 
ervaringsperspectief en een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke veranderopgave 
(betaalbare en toegankelijke zorg van goede kwaliteit). 
Conny Kooijman vraagt aan Dickie van de Kaa of het klopt dat er meer aandacht voor de inzet van 
ervaringsdeskundigen komt? Dickie van de Kaa geeft aan, dat dit klopt.  
 
Het is fijn, dat landelijke organisaties KansPlus ondersteunen, waaronder de VGN: Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland. Zij hebben aan het Ministerie van VWS een brief geschreven een 
zogenaamde “Letter of support”, een brief ter ondersteuning. In deze brief hebben zij aangegeven, 
dat KansPlus reële subsidie zou moeten ontvangen om een rol te kunnen spelen in een steeds 
complexer en veeleisender wordend krachtenveld. 
De volgende punten in de brief zijn, dat KansPlus:  
1. Bijdraagt kennisontwikkeling; 
2. Bijdraagt aan inhoud; 
3. Bijdraagt aan het verbeteren van de zorg; 
4. Beleid maakt;  
5. Partijen scherp houdt; 
6. KansPlus een onafhankelijke positie in neemt; 
7. KansPlus is een gelijkwaardige partij is ten opzichte van anderen.  
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In de brief vragen zij om een ruimhartige financiering voor de cliëntenorganisatie, dit om positie in te 
kunnen nemen en taken adequaat te kunnen vervullen.  
 
De reguliere werkzaamheden van KansPlus zijn:  
1. Kennis-en adviescentrum. 
2. Steunpunt VraagRaak, steunpunt medezeggenschap cliëntenraden. 
3. Ondersteuning ledengroepen, familieverenigingen. 
4. Landelijke en lokale belangenbehartiging (prioriteiten).  
5. Samenwerking met andere organisaties.  
6. Verenigingszaken. 
7. PR en Communicatie. 
8. Administratieve processen.  
 
Projectwerkzaamheden zijn: 
1. Afrondende werkzaamheden van het meerjaren project (H)erken jij dementie. 
2. Nieuw project Borging tool “Wat als ik het niet meer kan”, samen met Vilans en Schouders.  
3. Vervolg en afronding van het project toerusting van familie en cliënten in het nieuwe landschap 

van zeggenschap en inspraak. 
4. Het nog op te starten project “Wet zorg en dwang”. Penvoerder Ieder(in). 
5. Vervolg en afronding van het Goedlevenplan van CliëntondersteuningPlus 

(medewerker KansPlus is uitbesteed). 
6. Inbreng cliëntperspectief bij kennisontwikkeling van diverse universiteiten en kennisinstituten in 

onderzoeken en toegezegde vervolgacties. 
 
Conny Kooijman vraagt wat het project Wat Als Ik het Niet Meer Kan inhoudt. Dickie van de Kaa geeft 
aan, dat soms familie of naasten de zorg/situatie voor de cliënt niet meer aankan. In deze tool kan de 
familie of naasten hulp vinden.  
 
Perspectief 2025 
1. Herijking positie ledengroepen ten opzichte van de landelijke organisatie. 
2. Implementatie van plannen die ontwikkeld zijn door de werkgroep Perspectief 2025. 
3. Extra inzet is gevraagd van medewerkers en bestuur (prioriteitstelling). 
4. Werken aan een toekomstbestendige organisatie). 
 
Onvoorziene werkzaamheden 
1. Er komen altijd onvoorziene werkzaamheden op KansPlus af. Dit vraagt om het maken van 

keuzes en het stellen van prioriteiten. 
2. Belangrijke afweging is of het cliënten-en/of naastenperspectief met een bijdrage van KansPlus 

gediend is. 
3. In samenwerking met collega-organisaties streeft KansPlus naar een efficiënte inbreng en 

efficiënter werken. 
 
Route jaarplan 2022 
Dickie van de Kaa geeft aan, dat de route met betrekking tot het Jaarplan 2022 is: 
het Jaarplan 2022 wordt besproken in de vergadering van het landelijk bestuur, daarna wordt het 
Jaarplan 2022 digitaal toegestuurd aan de algemene vergadering. In de voorjaarsvergadering wordt 
het Jaarplan 2022 geagendeerd ter bespreking en vaststelling.  
Besluit 004-26-2021: De algemene vergadering gaat akkoord met de mondelinge presentatie van het 
Jaarplan 2022. De presentatie wordt op de website van KansPlus geplaatst en per email verstrekt aan 
de deelnemers van de algemene vergadering 26 oktober 2021.   
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Harold de Graaf bedankt Dickie van de Kaa voor haar presentatie.   
 
Agendapunt 4 – Begroting 2022 
Toelichting Paul Grimmelikhuizen: het betreft het boekjaar 2021. Het boekjaar 2021 zal afsluiten met 
een voorzien verlies van circa € 200.000/€ 250.000. 
We hebben onvoldoende zicht op de exploitatie van de ledengroepen. 
Zichtbaar is, dat er minder activiteiten hebben plaatsgevonden vanwege de coronapandemie, zoals 
ook het geval was in 2020. In de financiële raming is uitgegaan van een verlies van de ledengroepen 
van € 50.000. 
 
Vooruitkijkend op het jaar 2022.  
Op landelijk niveau zijn geen fundamentele ontwikkelingen gaande die kunnen leiden tot een 
structurele verbetering van de positie van KansPlus.  
Aan de begroting wordt gewerkt. De begroting 2022 is waarschijnlijk eind december 2021 
beschikbaar. De begroting 2022 wordt toegestuurd of op de website van KansPlus geplaatst.  
 
Gonnie Staarink geeft aan, dat vanuit een korte presentatie goedkeuring te kunnen geven over de 
begroting 2022. Het vertrouwen van onze kant is er, geeft mevrouw Staarink aan.  
 
Penningmeester Paul Grimmelikhuizen geeft aan, dat hij een statement heeft afgegeven over de 
huidige financiële situatie van KansPlus. Het is geenszins de bedoeling om goedkeuring te vragen aan 
de algemene vergadering d.d. 26 oktober 2021. De formele begroting 2022 komt later beschikbaar 
zoals eerder aangegeven.  
 
Lian Roovers – landelijk bestuurder: het landelijk bestuur heeft in de bestuursvergadering van  
21 oktober 2021 besloten om bij agendapunt 4 ter bespreking en ter vaststelling te verwijderen.  
Hiermee is de vraag beantwoord volgens Lian Roovers. Het is meer procesmatig om het voor te 
leggen aan de algemene vergadering. 
 
Vraag vanuit de chatbox: het verlies 2021 is groot, hoe groot is het verlies in 2022? Hoe lang kan dit 
zo door gaan? Hoe groot is de financiële reserve van KansPlus? 
Reactie van Paul Grimmelikhuizen:  
Verliestempo; betreft 2 ton op jaarbasis. Mocht er niets veranderen, dan zit KansPlus volgend jaar 
weer met eenzelfde verlies van 2 ton. P2025 is gestart om een ommezwaai te maken, zodat KansPlus 
ook na 2025 een levensvatbare vereniging is en blijft.  
Vermogen; het is te vroeg om daar een zinnige uitspraak over te doen, er moet eerst een start 
worden gemaakt worden met P2025 en de positie van de ledengroepen. Welke bedragen behoren bij 
de lokale ledengroepen en welke bedragen behoren toe aan de landelijke vereniging. De werkgroep 
is bezig met het opstellen van de spelregels in dezen. Het is te vroeg om daar een uitspraak over te 
doen.  
 
Marijke Blom – Lascheck geeft aan, dat zij veel vertrouwen heeft in het landelijk bestuur, maar vraagt 
zich af waarom de onderwerpen toch zijn geagendeerd voor de vergadering van 26 oktober. Marijke 
Blom had liever gezien, dat een extra vergadering was uitgezet om de onderwerpen te bespreken en 
vast te stellen. 
Voorzitter Harold de Graaf geeft aan, dat het landelijk bestuur heeft besloten de onderwerpen toch 
te agenderen om de algemene vergadering deelgenoot te maken van het proces. P2025 is een zeer 
wezenlijk traject, dat zoals eerder is aangegeven een grote prioriteit heeft. Het landelijk bestuur 
heeft in haar vergadering besloten om geen extra vergadering uit te zetten om het jaarplan 2022 en 
de begroting 2022 te bespreken. In de voorjaarsvergadering kan er meer worden verteld over het 
jaarplan 2022 en de begroting 2022. 
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De algemene vergadering kan zich vinden in het proces zoals dat is uitgezet door het landelijk 
bestuur en de toelichting die in de vergadering is gegeven.  
 
Agendapunt 5 – Contributie 2022: is vervallen.  
 
Agendapunt 6 – Perspectief 2025 
 
Inleiding Paul Grimmelikhuizen 
In de vergadering wordt het voorstel P2025 met betrekking tot de toekomstige organisatorische 
relatie tussen de ledengroepen en de landelijk organisatie besproken.  
Het is een onderdeel van een breder programma, met als doel de toekomst van KansPlus op  
middellange termijn veilig te stellen.  
Andere onderdelen zijn bijvoorbeeld: de strategische kant, samenwerking, baten, kosten.  
De verhouding tussen de landelijke vereniging en de ledengroepen moet goed worden geregeld. 
De algemene vergadering heeft drie notities ontvangen voor het bespreken van agendapunt 6. 
1. Notitie P2025 over de toekomstige verhouding landelijke vereniging – ledengroepen KansPlus. 
2. De leeswijzer. 
3. Een bestuursvoorstel ten behoeve van de besluitvorming. 
 
In de vergadering wordt de setting besproken waarin de landelijke vereniging en de ledengroepen 
medio 2022 met elkaar zullen gaan samenwerken.  
Het is belangrijk om bij het bespreken van de zakelijke kant van de vereniging het doel voor ogen te 
houden, dat we dit doen voor mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten, verwanten.  
 
Bij de verdere uitwerking van P2025 is de noodzaak naar boven gekomen, dat het van groot belang is 
om de organisatorische verhouding tussen de landelijke organisatie en de ledengroepen onder het 
licht te houden en zo nodig een nieuwe vorm te geven.  
Bij de ledengroepen is de afgelopen jaren een begrijpelijke organisatorische zelfstandigheid ontstaan. 
Hierdoor is een situatie ontstaan, dat het landelijk bestuur geen verantwoordelijkheid kan nemen 
voor datgene wat zich binnen een ledengroep afspeelt. De rechtshandelingen die in een ledengroep 
plaatsvinden, daar kan het landelijk bestuur defacto geen verantwoordelijkheid voor nemen, omdat 
het landelijk bestuur niet op de hoogte is gesteld. Het landelijk bestuur wordt daar echter wel 
verantwoordelijk voor gehouden. Mede vanuit dat perspectief moet het onderwerp worden 
opgepakt. Andere redenen zijn: de recente wetgeving WBTR (Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen), maar ook gebeurtenissen die plaats hebben gevonden in de vereniging.  
Een balans moet worden gevonden tussen enerzijds de noodzakelijke zelfstandigheid en autonomie 
van een ledengroep en anderzijds de mogelijkheid die het landelijk bestuur moet hebben om de 
verantwoordelijkheid van de vereniging te kunnen dragen.  
 
Het onderwerp is op de algemene vergadering van 19 juni 2021 besproken. Op 19 juni 2021 is aan de 
vergadering gevraagd om mee te denken over dit thema. Een werkgroep -met deelnemers vanuit de 
ledengroepen- is samengesteld. De werkgroep heeft zich over het thema gebogen. De notitie die 
voorligt in de algemene vergadering van 26 oktober 2021 is het resultaat van de inzet van de 
werkgroep. Binnen de werkgroep is veel tijd besteed aan de uitgangspunten en spelregels. De 
uitgangspunten en spelregels vormen samen de basis in het verdere verloop van het proces.  
Het landelijk bestuur stemt in met de aanbevelingen en heeft deze dan ook vertaald in de 
besluitvorming van de algemene vergadering d.d. 26 oktober 2021.  
Aan de leden wordt gevraagd in te stemmen met een viertal besluiten. 
Opnieuw vorm geven aan de verhouding tussen de landelijke organisatie en de ledengroepen.  
Het erkennen en herkennen van de urgentie. 
Bespreken van het tijdpad. 
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Keuzemoment voor de ledengroepen is 31 december 2021. Er wordt 6 maanden de tijd genomen 
voor de administratieve doorvoer van de gemaakte keuze. Aan de ledengroepen wordt 
ondersteuning aangeboden vanuit de landelijke organisatie.  
 
De vier alternatieven staan uitgebreid -inclusief de impact die een keuze kan hebben voor de 
ledengroep en de landelijke organisatie- beschreven in de notitie P2025. 
 
De vier alternatieven zijn: 
1. De ledengroep als afdeling: heel nauw en een onderdeel zijn van de landelijke organisatie.  
2. De ledengroep als zelfstandige rechtspersoon binnen de koepel van KansPlus: ledengroep richt 

een zelfstandige stichting of een vereniging op, waarbij de landelijk organisatie uitdrukkelijk de 
voorwaarde aan verbindt, dat het een rechtspersoon moet zijn zonder winstoogmerk. De 
rechtspersoon gaat in hoge mate van zelfstandigheid verder, maar de landelijke organisatie gaat 
er van uit, dat deze rechtspersoon zeer dicht bij KansPlus blijft staan en ook een actief onderdeel 
blijft van de koepel. 

3. De activiteiten van de ledengroep binnen een eigen rechtspersoon: de activiteiten worden 
ondergebracht bij een zelfstandige rechtspersoon, de ledengroep gaat verder als een KansPlus 
afdeling.  

4. De ledengroep vertrekt: afscheid.  
 

De komende weken zal vanuit de werkgroep contact worden opgenomen met de ledengroepen.  
Samen met de ledengroep wordt het traject besproken.  
Advies van Paul Grimmelikhuizen aan de ledengroepen is, om alvast een start te maken met het 
proces. 
 
Positie landelijk bestuur KansPlus 
De notitie is uitgebracht onder verantwoordelijkheid van de werkgroep. 
Het is niet noodzakelijkerwijs de mening van het landelijk bestuur te zijn.  
Het landelijk bestuur heeft aangegeven, dat zij alternatief 3 en alternatief 4 om begrijpelijke reden 
ontraden. KansPlus streeft ernaar om zo breed mogelijk zichtbaar te zijn, zowel landelijk als lokaal. 
Alternatief 3 en alternatief 4 staan haaks op dit streven. 
 
Voorzitter Harold de Graaf vraagt aan de vergadering of er naar aanleiding van de inleiding van  
Paul Grimmelikhuizen opmerkingen of vragen zijn?   
 
Chat: Moet een keuze voorafgaand worden besproken in een ledenvergadering van een ledengroep. 
Mocht dit zo zijn dan is de keuzedatum van 31 december 2021 niet haalbaar.  
 
Harold de Graaf geeft aan, dat in de algemene vergadering van 19 juni 2021 reeds is aangegeven, dat 
de keuzedatum 31 december 2021 is. 
 
Om het proces in gang te houden en het plan zo goed mogelijk te kunnen realiseren in de eerste helft 
van 2022 moet een deadline worden geprikt, in dit geval 31 december 2021, volgens  
Paul Grimmelikhuizen.  
 
Opmerking van Pouwel van de Siepkamp 
Complimenten voor de notitie. Er is diepgaand en grondig gekeken onder andere naar de verhouding 
tussen de landelijke organisatie en de ledengroepen.  
De heer Van de Siepkamp heeft een kanttekening bij optie 4: de ledengroep vertrekt. 
Een ledengroep kan niet vertrekken. Het enige wat kan gebeuren is, dat het bestuur van een 
ledengroep stopt met haar bestuurstaken en daarmee stoppen ook de activiteiten. Een algemene 
vergadering van een ledengroep kan niet beslissen of een ledengroep vertrekt.  
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Paul Grimmelikhuizen is het eens met Pouwel van de Siepkamp. Een ledengroep kan niet zo maar 
voor haar leden beslissen om te stoppen. Zij kunnen als bestuur van een ledengroep wel stoppen. 
Een ledengroep heeft geen enkele juridische status.  
 
De leden zijn lid van de landelijke vereniging KansPlus. De leden blijven lid van de landelijke 
vereniging, ongeacht welke keuze wordt gemaakt.  
 
Marijke Blom – Lascheck vraagt hoeveel ledengroepen KansPlus heeft.  
Paul Grimmelikhuizen geeft aan, dat KansPlus circa 40 ledengroepen heeft. Echter niet alle 
ledengroepen zijn actief. Voor de uitwerking van P2025 is het noodzakelijk om met alle ledengroepen 
contact op te nemen. De werkgroep speelt een rol in het contact opnemen met de ledengroepen.  
Als eerste wordt contact opgenomen met de ledengroepen die niet hebben deelgenomen aan de 
algemene vergadering van 26 oktober 2021.  
 
Chat: Theo Koenis vraagt of er voorbeeldreglementen voorhanden zijn als men kiest voor  
alternatief 2. Paul Grimmelikhuizen geeft aan, dat voorbeeldreglementen kunnen worden uitgewerkt 
voor de ledengroepen die kiezen voor alternatief 2. 
 
Chat: Rinus Kwaak vraagt of er al ledengroepen zijn die een zelfstandige rechtspersoon zijn. 
Er zijn wel ledengroepen die rechtspersonen naast zich hebben voor het uitvoeren van activiteiten, 
volgens Paul Grimmelikhuizen.  
 
Cor Bergwerf: bestuurder -secretaris- ledengroep KansPlus. De opzet P2025 is een goed uitgangspunt 
om te komen tot een herverdeling.  
Kan een vereniging zich opheffen? Als een ledengroep een ledenvergadering voor haar leden belegt 
en de leden stemmen in meerderheid in met het opheffen van de ledengroep, dan is het volgens de 
heer Bergwerf wel mogelijk om de ledengroep ophoudt te bestaan.  
 
Als een ledengroep kiest voor alternatief 4, waarin de ledengroep zich opheft. Dat is niet mogelijk. 
Het bestuur kan stoppen en ook stoppen met het organiseren van activiteiten, maar het bestuur van 
een ledengroep kan de ledengroep niet opheffen volgens Paul Grimmelikhuizen. Het bestuur van een 
ledengroep kan geen besluit nemen voor individuele leden. 
De leden blijven lid van de landelijke organisatie.  
 
Cor Bergwerf: als de leden tijdens een ledenvergadering van een ledengroep met een meerderheid 
van stemmen adviseren om met de ledengroep te stoppen, dan houdt de ledengroep op te bestaan. 
Is de ledengroep als het ware een lege huls.  
Paul Grimmelikhuizen geeft aan, dat als de individuele leden van de ledengroepen het lidmaatschap 
opzeggen, dan houdt de ledengroep op te bestaan. Dat heeft te maken met het opzeggen van het 
individuele lidmaatschap en niet met het opheffen van de ledengroep door het bestuur van de 
ledengroep.   
 
Rina Zwanenburg: als Familievereniging Leekerweide hebben de leden collectief aangemeld als lid 
van KansPlus. Niet aan ieder lid is toestemming gevraagd voor de aanmelding. Waarom kon deze 
aanmelding dan wel collectief? 
Reactie: Leekerweide heeft binnen KansPlus een uitzonderingspositie. De Familievereniging is een 
ledengroep van KansPlus. In de werkgroep is besloten om het onderdeel Familievereniging later op te 
pakken, dit geldt ook voor de cliëntenraden.  
 
Pauze 
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Tjeerd Cramer: Een lid is lid van de landelijke organisatie en van het onderdeel van de landelijke 
organisatie in het geval van KansPlus: de ledengroep. 
Leden moeten inderdaad individueel het lidmaatschap van KansPlus opzeggen.  
Communicatie: het is van belang om de leden van een ledengroep goed te infomeren -via email of 
anders- over de keuze die een ledengroep maakt. 
Paul Grimmelikhuizen geeft aan, dat door de werkgroep is gekozen in situatie 4 niet direct in contact 
te treden met leden over het behouden van het lidmaatschap.  
Nico van der Knaap geeft aan, dat in het digitale vragenuurtje uitgezet door de werkgroep, 
ledengroep KansPlus Westland de vraag heeft gesteld over de berekening van de toetsingsjaren 
(berekening van het saldo wat een ledengroep mag hebben als reserve). Het voorstel van de 
ledengroep is om 2016 t/m 2020 te wijzigen in 2015 t/m 2019. 
Hoe hoeverre is er zicht op het wijzigen van het toetsingsjaar?  
Op maandag 25 oktober heeft de ledengroep een principe keuze gemaakt.  
De definitieve keuze is afhankelijk van de financiële haken en ogen die aan deze keuze vast zitten. 
Nico van der Knaap geeft aan, dat ledengroep KansPlus Westland daar graag over in gesprek wil gaan 
met de werkgroep.  
Paul Grimmelikhuizen: wijziging van de toetsingsjaren wordt op 4 november besproken in het 
overleg met de werkgroep. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt door het landelijk bestuur 
KansPlus. Het uitgangspunt is geweest om de ledenroep een financiële buffer van twee jaar te geven.  
 
Chat: Vraag van Marijke Blom – Laschek: Hoe gaan we als ledengroep in optie 2 zorgen voor 
bijdragen van deelnemers. Hebben meer ledengroepen hier moeite mee?  
Paul Grimmelikhuizen: het betreft de gelijkschakeling van leden. De gelijkschakeling van leden is ook 
in de werkgroep besproken. Er wordt uitgegaan van definitie lid, wanneer ben je lid? Dit onderwerp 
moet verder worden uitgediept, mede omdat niet elke ledengroep zich in dezelfde positie bevindt. 
 
Voorzitter Harold de Graaf verwijst naar de chat van Rinie Roosen, de heer Roosen citeert in de chat 
uit het huishoudelijk reglement.  
 
Gerrit Rottink geeft aan, dat de ledengroep Drenthe een kleine 20 jaar geleden al een eigen 
rechtspersoon is geworden. Dit was ten tijde van de fusie VOGG - WOI. KansPlus Drenthe was het 
destijds niet eens met een aantal zaken en heeft gekozen om een eigen rechtspersoon te worden. De 
leden die onder KansPlus Drenthe vallen zijn lid gebleven van de landelijke organisatie.  
 
Paul Grimmelikhuizen: het juridische antwoord hierop is, dat in de regio Drenthe een zelfstandige 
rechtspersoon bestaat. Die rechtspersoon heeft een zekere binding met KansPlus. De landelijke 
organisatie moet in gesprek gaan met die ledengroepen die hetzelfde hebben gedaan, waaronder 
KansPlus Drenthe, KansPlus de Gelderse Achterhoek en nog twee ledengroepen.  
Zij hebben vanuit de ledengroep een eigen rechtspersoon gevormd en vanuit de ledengroep is die 
zelfstandige rechtspersoon ledengroep. Puur formeel hebben deze rechtspersonen niets met elkaar 
te maken, bekijk je het inhoudelijk – materieel dan moet een gesprek worden gevoerd over de 
toekomst. Het kan zijn dat de zelfstandige rechtspersoon besluit zich op te heffen, maar dan moet 
eerst worden gekeken welke activiteiten er plaats vinden onder die rechtspersoon.  
Ook moet worden gekeken waarom de zelfstandige rechtspersoon is opgericht, wellicht om 
financiële redenen? Wat betreft KansPlus Drenthe is het een financiële reden geweest. 
Paul Grimmelikhuizen geeft aan, dat deze gelden, gelden zijn van de landelijke organisatie.  
Gezien deze situatie is een transparant gesprek nodig over de toekomst en hoe gaan we met elkaar 
verder.  
 
Edwin Krijt vindt dit een aangewezen moment voor ledengroepen in dezelfde situatie als KansPlus 
Drenthe om legaal op te lossen: via alternatief 2.  
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Chat: Lian Roovers merkt op dat een en ander de toetst van de WBTR moet kunnen doorstaan. De 
nieuwe WBTR is ingegaan medio 2021, met uitloop tot 1 januari 2022.  
Lian Roovers geeft aan, dat een zelfstandig rechtspersoon dit zelf statutair moet regelen, gezien de 
genoemde nieuwe wetgeving.  
 
Voorzitter Harold de Graaf legt 4 punten voor ter formele bespreking en ter formele vaststelling.  
 
Het landelijk bestuur heeft ingestemd met het rapport van de werkgroep P2025 en adviseert de 
algemene vergadering d.d. 26 oktober 2021 dringend in te stemmen met: 

 
1. Met de noodzaak om te komen tot het opnieuw vormgeven van de organisatorische verhouding 

tussen ledengroepen en de landelijke organisatie. 
2. De ledengroepen op te dragen voor 31 december 2021 een keuze te maken met betrekking tot 

een toekomstige organisatorische relatie met de landelijke organisatie.  
3. De ledengroepen op te dragen ervoor te zorgen dat kun keuze uiterlijk 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 de keuze en de invoering van de keuze.  
 
Besluit 005-26-2021: de algemene vergadering stelt punt 1 tot en met punt 4 vast.  
 
 
Chat Theo Koenis: mag een keuze later worden gewijzigd?  
Paul Grimmelikhuizen geeft aan, dat een wijziging van een keuze mogelijk is, dan wordt opnieuw in 
gesprek gegaan met de ledengroep over de nieuw gemaakte keuze. 
 
Voorzitter Harold de Graaf maakt een compliment richting de vergadering voor de respectvolle 
manier waarop in de algemene vergadering is gesproken over P2025.  
De voorzitter wil ook zijn complimenten uitbrengen aan de werkgroep P2025, aan het landelijk 
bureau en haar vrijwilligers.  
 
 
Agendapunt 7 – Rondvraag en sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor deelname aan de digitale 
vergadering.  
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 Besluiten-actie lijst naar aanleiding van de Algemene Vergadering  

van 26 oktober 2021 

Besluit 001-26-10-21  De algemene vergadering gaat akkoord met het opnemen van de digitale 

vergadering. 

Besluit 002-26-10-21 De agenda wordt door de algemene vergadering vastgesteld. 

Besluit 003-26-10-21 De notulen van de algemene vergadering d.d. 19 juni 2021 worden door de 

algemene vergadering goedgekeurd met inachtneming van de aangegeven correctie. 

Besluit 004-26-10-21 De algemene vergadering gaat akkoord met de mondelinge presentatie van het 

Jaarplan 2022. De presentatie wordt op de website van KansPlus geplaatst en per 

email verstrekt aan de deelnemers van de algemene vergadering 26 oktober 2021.   

Besluit 005-26-10-21 Het landelijk bestuur heeft ingestemd met het rapport van de werkgroep P2025 en 
adviseert de algemene vergadering d.d. 26 oktober 2021 dringend in te stemmen 
met: 

 
1. Met de noodzaak om te komen tot het opnieuw vormgeven van de 

organisatorische verhouding tussen ledengroepen en de landelijke organisatie. 
2. De ledengroepen op te dragen voor 31 december 2021 een keuze te maken met 

betrekking tot een toekomstige organisatorische relatie met de landelijke 
organisatie.  

3. De ledengroepen op te dragen ervoor te zorgen dat kun keuze uiterlijk 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 de keuze en de invoering van de 
keuze.  

 
De algemene vergadering stelt punt 1 tot en met punt 4 vast.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 


