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Notulen Algemene Ledenvergadering 25 oktober 2021 

Locatie: wijkhuis “de Fonkel” Helmond 

 

Aanwezig:  30 leden, inclusief het bestuur 

Afwezig met kennisgeving: 13 leden 

Notulist:   Bea Schepers (plaatsvervangend) 

 

1.   Opening door de voorzitter Christa Haasnoot:   

De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat de ALV later is ivm het coronajaar, maar    

erg fijn om nu weer samen te zijn. 

Alle leden worden welkom geheten. Er is een speciaal welkom voor de ereleden, aanwezig zijn 

Henriette v Wilderen en Ricky van den Broek. 

Er wordt stilgestaan bij het Coronajaar. Allen hebben we het afgelopen jaar veel meegemaakt 

en sommige van ons helaas ook met verlies. 

Vervolgens is er 1 minuut stilte voor de leden die afgelopen twee jaren zijn overleden. 

In 2019: Mw. Van Duivenbode en Mw. Van Deursen 

In 2020: Onze oud voorzitter Ad de Greef 

    Ons oudste lid (sinds 1983) dhr. Van Diepen 

    Mw. Luijben, Mw. Boetzkes en Mw. Van den Boomen 

  

2. Mededelingen en in te dienen agendapunten:  

 - Na de ALV zal er een Bingo plaatsvinden. 

            - Het thema voor 2022 blijft gelijk aan afgelopen jaar: ‘Anders kijken naar‘.  

- Extra ingekomen agendapunt: het wijzigen van de statuten overeenkomstig het ter tafel  

liggende concept van de akte van de statutenwijziging opgesteld door, notaris Mr. K.J.M. 

Schretten te Geldrop-Mierlo. Dit agendapunt en uitleg daarover wordt samen besproken met 

agendapunt 14; Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen. De statutenwijziging is een opgelegd 

gevolg van deze wet die ingegaan is op 1 juli 2021. Het bespreken van deze statutenwijziging 

zal gevolgd worden door een stemronde. 

  

3. Ingekomen Post:  

 Er is geen ingekomen post. 

  

4/5. Goedkeuren notulen van de ALV 26 maart 2019: 

Er zijn geen op- en aanmerkingen. De notulen wordt goedgekeurd, met dank aan de notulist 

 Marja Weusthof. 

Ter info, Marja heeft door persoonlijke omstandigheden afscheid genomen als notulist en Bea    

neemt het vandaag van haar over.  

  

6.  Jaarverslag 2019/2020 van de secretaris Paul Verbakel: 

Het jaarverslag wordt niet voorgelezen, maar er wordt verwezen naar ’t Kontakt van maart   

2019 en 2020 waar deze teruggelezen kan worden.  

Hoogtepunten van het afgelopen jaar zijn: naamswijziging van de vereniging-accountnamen, 

nieuwe website en de flyers die Lisette gemaakt heeft en o.a. bij de Poli in het Elkerliek 

ziekenhuis liggen. 
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Helaas zijn er door het afgelopen Coronajaar veel activiteiten niet door kunnen gaan of stil 

komen te liggen zoals Reuma Inn en Tai Chi is helemaal gestopt. 

Wat wel door is gegaan is o.a. de muzikale bingo, wandeling en stilteweekend met Teun, en de 

creatieve wedstrijd.  

           Verder  werd Eva Maria  welkom geheten als Aspirant Bestuurslid. 

 

7.       Jaarverslag 2019/2020 van de penningmeester Jos van den Boomen: 

 De penningmeester geeft uitleg over de subsidie, de inkomsten en uitgaven van de vereniging. 

 Ter verduidelijking is de balans 2019/2020 en de begroting 2021 ter inzage uitgedeeld.  

               

Het afgelopen jaar heeft er veel stilgelegen en zijn er weinig activiteiten en beweegactiviteiten    

geweest. Voor de vereniging zijn er 2 laptops gekocht. 

Conclusie wat de financiën betreft; het is geen vetpot, maar we staan er qua vereniging goed 

 voor. Er zijn verder geen vragen. 

         

8. Verslag van de kascommissie 2019/2020: 

Lia Slegers leest het verslag van de kascommissie voor (Bert Vogels is afwezig). 

Zij verklaart dat het financieel verslag klopt en dat de penningmeester gedechargeerd kan 

worden. Vanuit de kascommissie complimenten naar Jos voor zo’n goede controle in zo’n 

bewogen jaar! Er zijn geen vragen. 

  

9. Benoeming kascommissie 2022: 

De kascommissie 2022 wordt als volgt: Bert Vogels is aftredend en daarvoor in de plaats komt 

Gerry Schutjes. Lia Slegers blijft. Als reserve wordt Ine van der Heijden toegevoegd. 

 

10. Begroting 2021 en verwachting 2022: 

 Akkoord. Is niet geheel te plannen. 

 

11. Bestuursverkiezing 2021:  

 Per acclamatie wordt Jos van de Boomen voor weer 2 jaar benoemd als Penningmeester, 

Astrid van de Ven als Beweging-coördinator en Bea Schepers als Jongeren-coördinator.  

 

Crista Haasnoot voor 1 jaar als Voorzitter, Teun van den Bosch als Vice -Voorzitter en Paul 

Verbakel als Secretaris.  

 

Eva Maria Bilbik wordt na akkoord welkom geheten als Bestuurslid.  

Zij is de Activiteiten-Coördinator en gaat in 2022 de ledenadministratie van Paul overnemen. 

 

Christa  is alweer 5 jaar Voorzitter van de vereniging. Voor haar goede werkzaamheden in dit 

eerste lustrum wordt Christa hartelijk bedankt voor haar inzet en ontvangt als dank een 

heerlijke cadeaubon. 

 

12.  Corona en nieuws/verwachtingen (beweeg) activiteiten 2021 en 2022: 

 Helaas zijn er veel activiteiten het afgelopen jaar niet door kunnen gaan. Fijn dat we deze 

jaarvergadering vanavond wel door hebben kunnen laten gaan met het in acht nemen van de 

1,5 mtr regel en het scannen van de QR-codes. 

  

 Voor 2022 worden er momenteel leuke activiteiten gepland en we hopen dat deze door kunnen 

gaan. Het overzicht komt in ’t Kontakt van januari 2022 te staan. 

 He thema voor het nieuwe jaar blijft: ‘Anders kijken naar’. 
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In januari start Teun met de workshop: ‘Anders kijken naar’ en de bijeenkomsten van Reuma 

Inn worden in februari weer opgestart. 

 

De ontwikkelingen qua beweegactiviteiten worden door Astrid toegelicht: 

-Gym in het Elkerliek ziekenhuis is stoelyoga geworden. 

-Fundance is voor nu gestopt i.v.m. te weinig deelnemers. 

-Zwemmen in het Rijtven is weer gestart. 

-Tai-Chi is gestopt. 

-De rest van alle beweeggroepen gaat gewoon door. Er is veel vraag naar en de groepen        

stromen vol! 

 

Deze wijzigingen zijn eerder ook in ’t Kontakt medegedeeld. 

 

13. 2021; Jaar van de vrijwilligers: 

Alle vrijwilligers worden bedankt voor hun enorme bijdrage en inzet waar de vereniging heel 

dankbaar voor is! Ook al leek het een rustig jaar met Corona, voor een vrijwilliger is het nooit 

rustig en allen zijn druk bezig geweest. Vandaar dat alle 13 vrijwilligers ook apart een 

uitnodiging hebben ontvangen en vanavond in de bloemen worden gezet.  

Voor de vrijwilligers die niet aanwezig zijn worden de bloemen thuis bezorgt.  

 

14. WBTR (Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen): 

Per 1-07-2021 zijn er 2 wijzigingen: 

• Tegenstrijdige belangen. 

• Ontstentenis en belet Bestuur. 

 

Christa licht toe wat deze wijzigingen inhouden en vraagt toestemming aan de leden voor 

akkoord. Tevens wordt er door de leden akkoord gegeven dat Christa en Jos voor akkoord 

tekenen bij de Notaris.  

De wijzigingen zijn beschreven in de statuten onder artikel 12, lid 4 en artikel 8, lid 5. 

 

 

15. Nieuws van Reuma Nederland: 

 Christa legt uit wat de Eular inhoudt en de rol van Reuma Nederland en Reuma Zorg 

Nederland. Ook dat vanuit Reuma Nederland een manifest is gekomen waar wij niet voor 

getekend hebben. Ter info, van de 76 patiëntenverenigingen hebben er 6 niet getekend. 

De plannen van Reuma Nederland zijn om de patiëntenverenigingen in de huidige vorm op te 

heffen en deze bij Reuma Nederland in een andere vorm onder te brengen. De reden hiervan is 

dat er maar 1% van de Reumapatiënten is aangesloten bij een patiëntenvereniging en dat ze 

hier meer voor willen (denken te kunnen) betekenen en het ook te kostbaar is qua geld nu. Als 

dit allemaal doorgaat dan heeft dit natuurlijk gevolgen voor onze vereniging. Maar zo ver is 

het nog lang niet en ook niet of dit wel doorgaat. Er wordt eerst nog onderzoek gedaan middels 

proeftuinen. 

In maart 2022 is er een Besturendag van Reuma Nederland waar we als bestuur van onze 

vereniging aanwezig zijn. Als er meer bekend is dan worden deze verder besproken bij de 

ALV van april 2022. Dan kunnen we ook meer op de feiten ingaan dan dat we nu kunnen. 

 

 

16.  Rondvraag: 

Jose Damen: In het Abeel zijn nu 3 zwemgroepen.  

Is het mogelijk om een systeem te bedenken waarbij je per locatie op een andere dag kunt 

inschrijven als je op je ‘eigen’ moment niet kunt als de ruimte er is in de andere groep. 
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-Astrid en Christa: In het verleden is hier naar gekeken en dit is erg lastig. Ook zitten de 

groepen steeds vol. We willen hier in het bestuur zeker nog een keer naar kijken of we andere 

mogelijkheden zien. 

-Tonneke: 2 jaar geleden is dit ook ter sprake geweest, maar dit is toen niet gelukt omdat we 

met zieke mensen zijn en er soms ook pas op het laatste moment afgemeld wordt.  

 

Jose Damen: vraagt om flyers om in het St. Anna ziekenhuis in Geldrop neer te leggen. 

-Paul: heel erg fijn en Paul zorgt dat deze bij Jose komen. 

  

Mien Gordijn: heeft het bestuur gemaild met de vraag voor het adres van een medelid om een 

kaartje naar haar te kunnen sturen i.v.m. de dochter van het medelid.  

-Bestuur: Helaas is deze mail niet aangekomen en hebben we met deze reden ook niet kunnen 

antwoorden. Wel is het zo dat we i.v.m. de Wet Privacy geen adressen van leden mogen 

doorgeven. 

 

17.  Sluiting: 

De vergadering wordt  om 20.30 uur gesloten en  gevolgd door een Bingo met mooie prijzen! 

 


