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 Concept notulen algemene vergadering KansPlus d.d. zaterdag 25 juni 2022 

 

Opening 

Vice voorzitter José Laheij opent de vergadering en heet de deelnemers welkom.  

 

Mededelingen 

Arnold van Dijk heeft zich om zijn moverende reden teruggetrokken als kandidaat-bestuurslid 

landelijk bestuur. 

 

Voorstelronde van het landelijk bestuur KansPlus: José Laheij, Paul Grimmelikhuizen, Lola Leenes en 

Lian Roovers. Annette van den Dries is kandidaat bestuurder.  

 

Werving voorzitter landelijk bestuur KansPlus 

Het landelijk bestuur KansPlus is naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter. Aan de algemene 

vergadering wordt gevraagd om in hun eigen omgeving cq achterban te werven.  

 

Agendapunt 1.1. – Jaaroverzicht 2021 

Geen- op aanmerkingen. 

Besluit 001-25-06-2022: het jaaroverzicht 2021 wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 

 

Agendapunt 2.1. – Historisch financieel overzicht KansPlus 2021 

 

Mondelinge toelichting: Paul Grimmelikhuizen.  

 

Het betreft drie documenten 

1. Historisch overzicht 

2. Rapport over samengevoegde 

3. Notitie 

 

Historisch overzicht heeft betrekking op het landelijk bureau en wordt met medewerking van 

accountant Auren opgesteld. 

 

Rapport over de samengevoegde jaarstukken 2021 

De samengevoegde jaarstukken 2021 zijn opgesteld door de financiële administratie van de 

landelijke organisatie onder verantwoordelijkheid van het landelijk bestuur. De accountant, Auren, 

heeft geen controle-opdracht maar een samenstellingsopdracht voor de jaarstukken van het landelijk 

bureau. Er wordt ook geen accountantscontrole uitgevoerd over de jaarrekening van de vereniging 

als geheel. Dat is in strijd met de statuten van de vereniging. De Algemene Vergadering heeft hiervan 

kennisgenomen. 
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Kerncijfers 

Over het boekjaar 2021 heeft de vereniging een verlies geleden van EUR 184.568. Dat staat in schril 

contrast met het positieve resultaat over het boekjaar 2020. In dat jaar heeft KansPlus een 

aanzienlijk legaat mogen ontvangen. Structureel leidt onze vereniging momenteel een verlies van 

ongeveer € 200.000 per jaar. Mocht deze trend doorzetten, dan eindigt het voor KansPlus over vier à 

vijf jaar. Dit is de belangrijkste reden waarom is gestart met Perspectief 2025. De gelden van de 

vereniging zitten bij de ledengroepen en liggen deels buiten bereik van de landelijke organisatie. 

Ledenaantal: het ledenaantal per 25 juni 2022 bedraagt ongeveer 4000. 

Daling van het ledenaantal betekent daling van inkomsten.  

Instellingssubsidie 

Van overheidswege ontvangt de KansPlus al jaren het gelijkblijvende bedrag van EUR 45.000. Dit is 

ongeveer 10% van de begroting van de vereniging. 

Personeel en Projecten 

Het personeel en met name de kennis en ervaring van het personeel zijn de belangrijkste activa van 

KansPlus. Tegelijkertijd vormen zij de belangrijkste kostenpost. De huidige inflatie en de verwachte 

ontwikkelingen van de CAO vragen om permanente aandacht van het bestuur. 

KansPlus wordt vanuit de sector regelmatig uitgenodigd om input vanuit het naastenperspectief te 

leveren en om leiding te geven aan projecten. Tijdens het beleidsoverleg van KansPlus wordt 

zorgvuldig bepaald aan welke activiteiten en aan welke projecten de prioriteit gegeven wordt. Hierbij 

is te bedenken dat het leveren van een bijdrage aan projecten de externe zichtbaarheid van KansPlus 

verhoogt. Daarnaast kon de vereniging in 2021 de personele kosten van tenminste één FTE vanuit 

projectfinanciering dekken. 

Conclusie: zoals eerder aangegeven KansPlus bevindt zich in zwaar financieel weer, dit geeft de 

noodzaak van Perspectief 2025 aan.  

 

Vragen en of opmerkingen 

Mevrouw Gerda de Ram – KansPlus Fryslân vraagt of KansPlus kan overleven door het uitvoeren van 

projecten? 

Reactie: de uitvoer van projecten is tijdelijk, het is geen stabiele inkomstenbron. De uitvoer van 

projecten levert wel zichtbaarheid van KansPlus op. Er is voorzichtigheid geboden bij het accepteren 

van een project. Het is voor KansPlus een strategische keuze.  

 

De heer Auke Leenstra – KansPlus Fryslân heeft een vraag over pagina 18 van het Historisch overzicht 

2021. Op pagina 18 staat vermeld, dat de landelijke organisatie niet kan beschikken over € 137.104 

(RABO-rekening).  

Reactie: Het zijn gelden van de ledengroepen die tijdelijk zijn geparkeerd bij de landelijke organisatie. 

Het saldo moet zichtbaar zijn in het overzicht, maar de gelden staan niet ter vrije beschikking van de 

landelijke organisatie.  

 

Besluit 002-25-06-2022: de algemene vergadering stemt in met de financiële jaaroverzichten 

KansPlus 2021 en verleent het landelijk bestuur KansPlus décharge, over het in 2021 gevoerde beleid.  

 

Agendapunt 3.1. Voortgang stand van zaken Jaarplan 2022.  

 

Mondelinge toelichting aan de hand van de drie bouwstenen: José Laheij.  

 

Bouwsteen 1: Dienstverlening. 
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Registraties Kennis- en adviescentrum KansPlus. 

KansPlus is zichtbaar, maar niet voldoende. In de eerste zes maanden van 2022 zijn er 200 

adviesvragen geregistreerd. De meeste vragen gingen over de Wet zorg en dwang, wonen, vervoer 

en rechtsbescherming (vragen naar aanleiding van de DigiD actie van KansPlus-EMB Nederland) en 

medische zaken.  

 

Deskundigheidsbevordering medewerkers en vrijwilligers Kennis- en adviescentrum. 

In samenwerking met Sien en EMB Nederland hebben de medewerkers-vrijwilligers een 

deskundigheidstraining gehad over de palliatieve zorg.  

 

VraagRaak 

VraagRaak heeft geen aanvragen ontvangen voor het houden van trainingen. 

VraagRaak heeft weinig vragen ontvangen ten behoeve van ondersteuning aan cliëntenraden. 

Lobbyactiviteiten zijn uitgezet en projectaanvragen zijn ingediend. 

 

Bouwsteen 2: Een dynamische organisatie. 

 

Perspectief 2025: onderdeel ledengroepen. 

Verhouding ledengroepen en de landelijke organisatie.  

De keuzemogelijkheden die voorgelegd zijn aan de ledengroepen hebben geleid tot goede 

resultaten, dit alles in samenspraak met de bestuurders van de ledengroepen KansPlus.  

 

Samenwerking KansPlus met andere vg organisaties. 

KansPlus is in gesprek met verschillende vg organisaties.  

Onder andere: dit Koningskind, Sien en EMB Nederland.  

1. Hoe kunnen de organisaties elkaar versterken? 

2. Een gezamenlijke visie ontwikkelen.  

3. Organisatorische samenwerking. 

4. Praktische samenwerking: denk bijvoorbeeld aan de dienstverlening Kennis- en adviescentrum.  

5. Financiële situatie versterken.  

Een directeurenoverleg van de genoemde vg organisaties is in gang gezet. 

Bestuurlijke overleggen vinden plaats.  

 

Bouwsteen 3: Een inhoudelijk herkenbare koers. 

 

De punten van aandacht zijn onder andere: 

Belangenbehartiging: Wet zorg en dwang.  

Bestuurlijk akkoord van VGN en ZN: het akkoord is tot stand gekomen zonder overleg met de 

patiëntenorganisaties.  

Brief aan cliëntenraden over het bestuurlijk akkoord: 

KansPlus heeft in samenwerking met Het LSR ter informatie een brief toegestuurd aan de 

cliëntenraden over het bestuurlijk akkoord. 

Projecten: Het project “Landschap” is afgerond met een succesvolle conferentie op 11 juni 2022. 

Oplossingsrichting vanuit cliënt- en naastenperspectief ten behoeve van het overleg met  

Minister Conny Helder. Aan het overleg nemen verschillende vg organisaties deel.  

Toekomstagenda 

Er zijn zeven inhoudelijke thema’s. 
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Indeling thema’s: per thema wordt een vg organisatie ingedeeld. 

Meerdere partijen nemen deel.  

 

Vanuit de algemene vergadering worden verschillende mogelijkheden geopperd:  

Een mogelijkheid is om een vergoeding te vragen aan de leden voor het advies van het Kennis- en 

adviescentrum. Een andere mogelijkheid is, de media inschakelen om kenbaar te maken wat er 

speelt in de vg sector. 

Ieder(in) 

KansPlus maakt onderdeel uit van Ieder(in). José Laheij geeft aan, dat 20% van de activiteiten van 

Ieder(in) is gericht op de vg organisaties.  

Vernieuwde website van KansPlus. 

Voor de verschillende documenten en onderwerpen verwijst José Laheij naar de vernieuwde website 

van KansPlus.  

 

Agendapunt 4 – landelijk bestuur 

4.1. Introductie en voordracht kandidaat bestuurder, de heer Arnold van Dijk.  

Zie agendapunt 1: mededelingen. 

4.2. Vice voorzitterschap José Laheij.  

Besluit 003-25-06-2022: De algemene vergadering stemt in met het vice voorzitterschap van  

José Laheij.  

 

Agendapunt 5.1. – KansPlus Perspectief 2025 

Notitie ten behoeve van de algemene vergadering van de leden van KansPlus (av) van 25 juni 2022 

over Perspectief 2025 (P2025): de organisatorische en financiële verhouding van de ledengroepen 

van KansPlus en de landelijke organisatie.  

 

Mondelinge toelichting door Paul Grimmelikhuizen. 

Achtergrond Perspectief 2025 

KansPlus perspectief 2025 richt zich op het borgen van de toekomst van KansPlus. Hierbij richt zij zich 

op twee sporen. 

Het eerste spoor ziet op het herijken van de strategie van de vereniging. Hierbij gaan wij uit van de 

stelling dat KansPlus relevant is voor de medemens met een verstandelijke beperking en hun 

naasten. Kortom, dat KansPlus bestaansrecht heeft. Er wordt in dit verband actief gezocht naar 

samenwerking met collega-organisaties. 

Spoor twee richt zich op het versterken van de organisatorische en financiële verhoudingen tussen 

de ledengroepen en de landelijke organisatie. Tijdens de vergadering van oktober 2021 heeft de ALV 

haar goedkeuring verleend aan de mogelijkheid van elke individuele ledengroep om te kiezen uit vier 

alternatieven. De spelregels daarbij zijn uitgewerkt door een werkgroep, waarin o.a. ook 

ledengroepen waren vertegenwoordigd. Inmiddels is er met bijna elke ledengroep overleg geweest. 

Er is een ruim draagvlak voor de door het bestuur voorgestelde richting. 

Het merendeel van de ledengroepen kiest voor alternatief 1. Hierbij blijft de ledengroep in hoge 

mate autonoom maar wordt de organisatorische en financiële betrokkenheid van de landelijke 

organisatie zodanig versterkt dat het landelijk bestuur de verantwoordelijkheid kan dragen voor de 

handelingen van de ledengroep. 
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Vijf ledengroepen kiezen voor alternatief twee. Hierbij richt de ledengroep een eigen rechtspersoon 

op.  Deze rechtspersoon wordt op haar beurt lid van de KansPlus. 

En tweetal ledengroepen kiest voor het derde alternatief. Hierbij worden de vrijetijdsactiviteiten 

afgesplitst van de ledengroep. Voor alternatief vier kiezen de ledengroepen waarvan het ledengroep-

bestuur al voor opheffing heeft gekozen. 

Ledengroep Asten Someren Deurne 

Ledengroep Asten Someren Deurne is de eerste ledengroep waarbij de zaken zijn afgerond.  

In de algemene vergadering van 25 juni 2022 zijn de betrokken overdrachtsdocumenten 

ondertekend.  

 

Alternatief 3: Splitsing en alternatief 4: Afscheid, dit betekent in feite het opheffen van de 

ledengroep.  

 

Vragen en of opmerkingen. 

 

Worden er eisen gesteld aan de ledengroep als zij kiezen voor alternatief 2 en verder gaan als een 

zelfstandig rechtspersoon? 

Een van de eisen is, dat de ledengroep als stichting of vereniging verder gaat en de ANBI-status 

verwerft. De ledengroep wordt lid van de landelijke organisatie, dit geldt ook voor de leden die onder 

de verzelfstandigde ledengroep vallen, zij blijven lid van de landelijke organisatie. De verbinding 

tussen de ledengroep en de landelijke organisatie blijft gehandhaafd.  

 

Statuten KansPlus 

De statuten van KansPlus worden aangepast aan de gewijzigde situatie. 

 

Brief van KansPlus Fryslân 

KansPlus Fryslân heeft een brief gestuurd aan het landelijk bestuur ter bespreking op de algemene 

vergadering van 25 juni 2022.  

 

Het landelijk bestuur heeft in haar reactie aan KansPlus Fryslân aangegeven, graag in overleg te gaan 

met het bestuur van de ledengroep op de bestuursvergadering van 21 juli 2022. 

Formeel kan de brief op de algemene vergadering van 25 juni niet in behandeling worden genomen.  

In artikel 19 van de statuten van de vereniging wordt het volgende aangegeven over het aanleveren 

van documenten ter bespreking op de algemene vergadering: “De termijn van oproeping bedraagt 

ten minste veertien dagen”. De brief van KansPlus Fryslân is gedateerd op 21 juni en kan daarom niet 

in behandeling worden genomen op de algemene vergadering van 25 juni 2022. Wel kunnen er 

vragen worden gesteld onder agendapunt 5: Perspectief 2025 of agendapunt 9: Rondvraag.  

 

Agendapunt 6 – Kwartiertje in de regio. 

Van agendapunt 6 wordt geen gebruik gemaakt door de aanwezigen.  

 

Agendapunt 7 - contributie 2023. 

Het voorstel is om de contributie van het individuele lidmaatschap te verhogen naar € 45,00 en de 

contributie te verhogen van het familielidmaatschap naar € 55,00. 
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Besluit 004-25-06-2022: het voorgenomen besluit met betrekking tot de contributie 2023 wordt 

aangehouden en geagendeerd voor de eerstvolgende algemene vergadering.  

Agendapunt 8 – concept-notulen algemene vergadering 26 oktober 2021. 

Besluit 005-25-06-2022: de concept-notulen van de algemene vergadering d.d. 26 oktober 2021 

worden vastgesteld door de algemene vergadering.  

Agendapunt 9 – Rondvraag 

Geen vragen.  

Ondertekening convenant en vrijwaring tussen de landelijke organisatie KansPlus en de 

Ledengroep KansPlus Asten Someren Deurne. 

 

Besluit: 006-25-06-2022: De algemene vergadering mandateert het landelijk bestuur om, met 

inachtneming van de door de algemene ledenvergadering tijdens haar vergadering van 25 oktober 

2021 goedgekeurde regels, de afwikkeling van de loskoppeling van de ledengroepen  

KansPlus Asten Someren Deurne, KansPlus Valkenswaard en KansPlus Gemert door te voeren. 

KansPlus Asten Someren Deurne 

Fons van de Gevel – voorzitter Asten Someren Deurne geeft aan, dat de ledengroep deze keuze heeft 

gemaakt, omdat zij niet afhankelijk willen zijn van de ontwikkelingen binnen het landelijke. Fons van 

de Gevel benadrukt dat de verbinding tussen de landelijke organisatie en de ledengroep KansPlus 

Asten Someren Deurne blijft bestaan. Ook zal de ledengroep KansPlus Asten Someren Deurne mee 

blijven denken over P2025.  

 

Op zijn verzoek wordt het genoemde convenant, met toestemming van de ledengroep KansPlus 

Asten Someren Deurne en het landelijk bestuur ter kennisname toegestuurd aan  

de heer Tjeerd Cramer van ledengroep KansPlus Fryslân.  

 

Agendapunt 10 – Sluiting 

Vice voorzitter José Laheij bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.  
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 Besluiten-actie lijst naar aanleiding van de algemene vergadering KansPlus 

van 25 juni 2022 

Besluit 001-25-06-2022  Het jaaroverzicht 2021 wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 

Besluit 002-25-06-2022 De algemene vergadering stemt in met de financiële jaaroverzichten KansPlus 2021 

en verleent het landelijk bestuur KansPlus décharge over het in 2021 gevoerde 

beleid.   

Besluit 003-25-06-2022 De algemene vergadering stemt in met het vice voorzitterschap van  

José Laheij.  

Besluit 004-25-06-2022 Het voorgenomen besluit met betrekking tot de contributie 2023 wordt 

aangehouden en geagendeerd voor de eerstvolgende algemene vergadering.  

Besluit 005-25-06-2022 De concept-notulen van de algemene vergadering d.d. 26 oktober 2021 worden 

vastgesteld door de algemene vergadering.  

Besluit 006-25-06-2022 De algemene vergadering mandateert het landelijk bestuur om, met inachtneming 

van de door de algemene ledenvergadering tijdens haar vergadering van 25 oktober 

2021 goedgekeurde regels, de afwikkeling van de loskoppeling van de ledengroepen 

KansPlus Asten Someren Deurne, KansPlus Valkenswaard en KansPlus Gemert door 

te voeren. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


