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Notulen algemene ledenvergadering d.d. 7 mei 2022  
 
Aanwezig: volgens presentielijst  
 
 
1. Opening en mededelingen 

Veronica Pors heet iedereen van harte welkom in het Zaans Museum. Eindelijk live bij elkaar 

met gebak. Veronica is heel blij dat velen gekomen zijn; die het belangrijk vinden om er te zijn 

bij de ALV.  

Veronica stelt Cees Kamminga, fotograaf naast Harm Louwes, even voor.  

 
2. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 8 mei 2021 

De vorige ALV was een bijzondere vergadering, die via zoom gehouden werd.  
 
De notulen worden door de algemene ledenvergadering goedgekeurd en vastgesteld, met 
dank aan Joyce Koelewijn-Tukker. 

 
3. Jaarverslag 2022 

Ondanks dat het weer een coronajaar was, heeft de NVSP toch veel gedaan. Met dit lijfelijk 
jaarverslag als resultaat.  
 
Annemieke Baert-Jansen: pag. 7, over ReumaNederland. De reumavereniging in Den Haag 
stopt ermee omdat ze geen subsidie meer krijgt. Kan de NVSP hier iets aan veranderen? En 
heeft het stoppen van de subsidie ook gevolgen voor de lumpsumsubsidie van de NVSP? 
Mascha denkt dat er een verschil zit tussen de plaatselijke verenigingen en de landelijke 
patiëntenverenigingen. Joyce vult aan dat er tijdens de roadshow sprake geweest is van dat 
ReumaNederland stopt met de subsidie van de plaatselijke verenigingen, maar niet met de 
subsidie van de landelijke patiëntenverenigingen. Veronica geeft aan dat er vanuit de 
plaatselijke verenigingen aan de bel getrokken moet worden, dat kan de NVSP niet doen. 
 
De algemene ledenvergadering stelt het Jaarverslag 2021 vast.  
 

4. Jaarrekening 2021 
Adriaan van de Graaff, is sinds 2020 penningmeester van de NVSP. Hij vindt het goed om 
penningmeester te zijn, maar geeft aan in 2023 écht te stoppen! Hij doet een oproep voor een 
nieuwe penningmeester, want we moeten verder, zonder penningmeester kan de NVSP niet.  
Sinds 2020 wordt de jaarrekening niet meer door een accountant gemaakt, dat is goedkoper 
en inzichtelijker.  
Adriaan geeft een toelichting op de Jaarrekening en het resultaat. 
 
Resultaat 2021: COVID-19 heeft aardig wat invloed gehad, zowel positief als ook negatief. 
Voor de financiën was het minder erg, voor de voor de contacten was het wel erg. 
We kwamen uit op een tekort van € 308,00 
 
Eigen vermogen: 
Er is een afname van € 16.000,00 te zien. Dat komt door een reservering van € 25.000,00 
voor het 40-jarig jubileum, een tekort van € 300,00 en de eindafrekening van een legaat van  
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€ 9.100,00. Dat laatste bedrag wordt buiten de jaarrekening toegevoegd aan het eigen 
vermogen. 
 
We hebben een tweetal bestemmingsfondsen: 

• Fonds onderzoek: € 110.100,00 (€ 15.000,00 voor onderzoek naar COVID-19 en 
bijdragen aan drukkosten van te boek gestelde promotieonderzoeken) 

• 40-jarig jubileum: € 25.000,00. 
 
De controlecommissie bestaande uit Peter Zoun en Tonia Rijpkema heeft op 1 maart 2022 de 
boeken gecontroleerd. 
Peter licht toe: de jaarrekening is goed opgesteld, het was makkelijk te controleren. 
Complimenten van de controlecommissie voor de penningmeester.   
 
De algemene ledenvergadering stelt de Jaarrekening vast, met dank aan Adriaan van de 
Graaff.  

 
5. Meerjarenbeleidsplan 2022 – 2024 

Vervolgens wordt de stap naar het meerjarenbeleidsplan gezet.  
Het bestuur heeft het meerjarenbeleidsplan 2022-2024 opgesteld. De komende jaren zal er 
aandacht besteed worden aan actieve ledenwerving, opstart van een werkgroep jongeren, 
het enthousiasmeren van de leden voor vrijwilligerswerk, ook binnen het bestuur. We zullen 
doorgaan met webcasts en digitaal lotgenotencontact, evenals het regiocontact - als dat weer 
kan. En we zullen de contacten met belangenorganisaties in binnen en buitenland 
intensiveren.  
 

• Leny de Vrind: De webcast/lotgenotencontact is altijd op een woensdag. We zullen 
proberen om het digitale lotgenotencontact ook op een andere dag in de week te 
plannen.  

• Laura ter Heide: hoeveel leden heeft de NVSP? We hebben ongeveer 2.120 leden, er 
gaat altijd een groep af. Het streven is om 100 leden erbij te krijgen.  

• Tonia Rijpkema: als bij alle reumatologen folders liggen, is de kans groter om meer 
leden te werven. Dit nemen we mee met ons overleg met de MAC. Marianne Pees 
geeft aan dat de huisartsen/specialisten geen folders meer willen neerleggen. Loes 
Mooi: in het UMCG kan men reclame op schermen in de ziekenhuizen plaatsen. Hans 
Bekkenutte: Probeer een artikel over Sjögren in Plus Magazine, landelijke dagbladen 
en/of het blad Gezondheid te plaatsen. Johan Mooi: Is bezig om bij Thuisarts Sjögren 
en de NVSP weer te activeren. Mascha: de tandartsen en huisartsen zijn in het 
verleden aangeschreven. Maar herhaling is de kracht van de boodschap. 

 
De algemene ledenvergadering stemt in met het voorgenomen beleid.  

 
6. Begroting 2022 

Vooruitzien en ontwikkelingen volgen. Toen we de begroting 2022 opstelden, was er nog wat 
onzekerheid over COVID-19, nu is dat niet meer zo. De vraag was in december of de fysieke 
bijeenkomsten mogelijk zijn.  
Het uitgangspunt bij de begroting 2022 is om de eerste helft van het jaar de activiteiten 
digitaal te laten verlopen en in de tweede helft van het jaar fysiek.  
Dus terug naar het oude normaal in de 2e helft 2022.  
  

staat van baten en lasten 

 2020 2021 2022 

 reëel reëel begroot 

baten    

subsidies 76.484 77.437 76.600 

contributies/donaties 55.623 53.692 65.000 

overige bijdragen leden 5.076 2.305 2.000 
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Tijdens de ALV van 2021 is er een verhoging van contributie afgesproken, zodat de baten 
hier hoger zijn. Er is een kostenstijging in de lasten, door de fysieke bijeenkomsten en de 
beveiliging van de systemen (automatiseringskosten), waar een fors bedrag aan hangt.  
De begroting sluit op een tekort van € 5.400.  
 
Marianne Pees: waardoor komt de stijging in de contributie/donaties? Adriaan: Dat komt door 
de contributieverhoging van € 5,00.  
Hans Bekkenutte: zijn er mensen afgevallen door de contributieverhoging? Adriaan: Aan het 
begin van het jaar is het altijd de gewoonte dat mensen na incassering van de contributie 
vaak het bedrag storneren, gevolgd door een opzegging. Vaak geeft men financiële reden op. 
Deze mensen worden actief benaderd en hen wordt een regeling aangeboden om de 
contributie op te schorten. Daar wordt gebruik van gemaakt, maar niet heel veel. Wat opvalt is 
dat men of heel lang lid blijft, of na 2 jaar opzegt met reden dat men alle informatie wel heeft.  
Harm Louwes: de subsidie is een groot deel van de inkomsten: ongeveer de helft van onze 
kosten worden hierdoor gedekt. Adriaan: Van ReumaNederland krijgen wij € 10,00 per lid, 
van VWS € 45,000,00 voor het verenigingswerk en € 10.000,00 voor het uitbesteden van de 
administratie. Het is niet zo goed om alleen afhankelijk te zijn van de subsidies. VWS gaat het 
subsidiekader veranderen. Zonder subsidie kan de vereniging niet.  
Nanda Scharrenborg: ReumaNederland had altijd al een andere regeling voor de landelijke 
en de plaatselijke verenigingen, dus waarschijnlijk is dat niet van toepassing. Is er 
ingecalculeerd dat de € 10.000,00 van VWS voor het uitbesteden van de administratie 
gestopt wordt? Er worden namelijk meer kosten gemaakt dan die € 10.000,00. Adriaan: 
Alleen een ledenprogramma en boekhoudprogramma kost al € 2.000,00 tot € 3.000,00. Als 
wij niet meer uitbesteden, komt het weer op Joyce terecht en wanneer zij onverhoopt mocht 
uitvallen is de continuïteit in het gedrang. Van VWS is er geen signaal dat de extra subsidie 
gaat stoppen. Eventueel zou de financiële administratie uitbesteed kunnen worden aan een 
vrijwilliger.  
 
De begroting 2022 wordt vastgesteld. Dank voor het vertrouwen.  

 

7. Verkiezing controlecommissie 
Tonia Rijpkema en Henk Witte worden voorgedragen om zitting te nemen in de 
controlecommissie 2022.  
 
De algemene ledenvergadering stemt in met deze voordracht.  

 

giften 636  500 

advertenties 5.076 6.150 6.000 

opbrengst lcid 1.900 1.900 6.500 

brochures 359 1.324 1.500 

overige baten 38 1.259 1.000 

totaal baten 145.192 144.067 159.100 

    

lasten    

lotgenotencontact 29.447 24.918 34.700 

voorlichting 33.581 27.748 34.200 

belangenbehartiging 1.212 1.481 1.700 

bestuurskosten 7.638 15.528 12.800 

backoffice meo 13.547 10.666 11.000 

personeelskosten 42.027 42.545 44.800 

algemene kosten 22.188 21.489 25.300 

totaal lasten 149.640 144.375 164.500 

    

resultaat - 4.448 - 308 - 5.400 
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8. Benoeming bestuursleden 
Anneke Abma is aftredend, maar stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn. Webcast, 
lotgenotencontact, de vrijwilligers, regiocontacten, telefoonteam, organiseren van dit soort 
bijeenkomsten behoren tot haar takenpakket.  

 
De algemene ledenvergadering stemt in met de herbenoeming van Anneke Abma.  

 

9. Rooster van aftreden bestuur 
2023 Adriaan van de Graaff 
2024 Veronica Pors en Mascha Oosterbaan 
2025 Anneke Abma 
 

De algemene ledenvergadering stemt in met het rooster van aftreden van het bestuur.  
 
Nogmaals wordt er een oproep gedaan zich te kandideren als bestuurslid. 

 
10. Rondvraag 

Geen vragen.   

 
11. Sluiting 

We hebben stukken vastgesteld op deze ALV, dank voor de reacties, tips en adviezen. Dank 
voor het uithoudingsvermogen. Dank aan Adriaan voor alle stukken en dank aan Joyce voor 
haar onvermoeibare inzet.  
 
Veronica sluit de vergadering om 12.10 uur en dankt iedereen voor aandacht en inbreng.  
 

 
De voorzitter,                                             De secretaris, 

 
 
 
 
 
 
 
 


