
 
 
Verslag Algemene Ledenvergadering 20 juni 2020: digitiaal ivm corona-crisis.  
 
Aanwezig  
namens bestuur:  Rob de Werker (voorzitter), Frans Huijsmans (secretaris), Jasper van der  
  Does, Marleen Bron (penningmeester),  Maaike Caspers  
namens landelijk bureau: Katrin Sturhan (vrijwilligerscoördinator) 
leden:  Teije Dijk, Marije Jonkman, Paul Jansen, Karen Terwee, Bennita Zwoferink 
 
 

1. Opening  
Rob opent om 13.10 uur de vergadering en zegt blij te zijn dat iedereen via internet 
verbinding heeft.  
 

2. Voorstelrondje 
Omdat mogelijk nog niet iedereen elkaar kent. Volgt een kort voorstelrondje. 
  
3. Notulen vorige algemene vergadering, april 2019.  
pnt.2 - Hier staat het woord ‘hard’ dit moet zijn ‘hart’. 
pnt.3 - Hierin wordt gepraat over het uiteengaan van BOSK in vier verenigingen. De manier 
van samenwerking die per 1 januari 2019 is gekozen kan volgens VWS maar tijdelijk zijn. 
Men hoopt voor 1 - 1 -  2020 een andere oplossing te hebben gevonden. Er wordt gevraagd 
of dit is gelukt. Het bestuur geeft aan dat deze datum niet is gehaald. Er is inmiddels een 
andere constructie gekozen en een speciale stichting opgericht tbv beheer onderkomen en 
arbeidsrelatie medewerkers. 
pnt.5 -  ‘heeft’ moet zijn ‘geeft’.  
pnt.5 -  Er wordt gesproken over vier beleidsvoornemens maar er staan er maar drie. Er is 
inderdaad niet genotuleerd dat ook ‘ouderen met Spina-Bifida’ prioriteit gaat krijgen.  
Hierna wordt met algemene stemmen ingestemd met de notulen van 2019. 
 
4. Jaarverslag 2019 
Teije Dijk vertegenwoordigt SBH internationaal. Het wordt wel kort genoemd maar hij denkt 
dat het meerwaarde heeft hier in het verslag wat nader op in te gaan. Wat heeft zich 
internationaal afgespeeld?  
Verder wordt er gesproken over projecten maar worden die verder niet genoemd. Men vindt 
dit jammer. Er wordt gevraagd dit alsnog aan het jaarverslag toe te voegen. 
Na de toezegging van het bestuur dat deze toevoeging zal worden gedaan in het jaarverslag 
wat op de website zal verschijnen, wordt het Jaarverslag 2019 met algemene stemmen 
goedgekeurd.  
 

https://sbhnederland.nl/


5. Financieel jaarverslag 2019 

Marleen geeft uitleg over de financiën 2019. Ze geeft aan dat het een overgangsjaar geweest 
is. Hierdoor zijn de cijfers moeilijk te vergelijken met het de resultaten van 2018. Die staan 
derhalve ook niet gemeld. Wel is het bestuur er van overtuigd dat de cijfers een juist beeld 
geven.  
Er worden wat vragen gesteld dat de contributie vorig jaar door CP werd geïnd. Dat kwam 
toen door de gekozen financiële organisatie van het bureau. In 2020 wordt ieder BOSK-lid 
gevraagd definitief te kiezen voor een van de vier (als men er meer kiest dient men per 
organisatie te betalen) verenigingen. De facturering van het lidmaatschap gebeurt dan ook 
op naam van SBH.  
 
6. Verkiezing bestuur 
Maaike Caspers heeft aangegeven door drukke werkzaamheden geen tijd meer te hebben 
voor haar bestuurswerk. Wel blijft ze actief in het Ervaringsteam. 
Rob de Werker dankt Maaike voor haar enthousiasme inbreng het voorbije jaar en zegt blij 
te zijn dat ze als vrijwilliger actief blijft. Hierna stelt Paul Jansen zich voor. Het bestuur stelt 
voor Paul als nieuw bestuurslid te benoemen. Paul wordt met algemene stemmen gekozen.  
 
7. Activiteiten 2020 
Met een sheet wordt weergegeven wat de plannen van het SBH bestuur zijn voor 2020. Men 
gaat werken aan Lotgenotencontact, informatievoorziening, het verbeteren van de 
naamsbekendheid en ledenwerving, SBH en ouderdom en het uitbreiden van het netwerk 
tbv van belangenbehartiging.  
De deelnemers aan de vergadering stemmen in met deze uitgangspunten.  
 
8. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
9. Einde.  
Om 14.15 uur sluit dankt Rob alle aanwezigen voor inbreng en wordt de vergadering 
gesloten.  
 
 
 


