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Notulen algemene ledenvergadering d.d. 8 mei 2021  
 
Aanwezig: volgens presentielijst  
 
Alle onderliggende stukken kunt u vinden op onze website: www.nvsp.nl/over-ons/algemene-
ledenvergadering 
 
1. Opening en mededelingen 

Annemiek Heemskerk heet iedereen van harte welkom bij deze digitale algemene 

ledenvergadering. Alle bestuursleden zijn bijeen in het Carlton President Hotel te Maarssen. 

Aangevuld met Henk Witte, Dennis Feijtel en Mark Koelewijn voor de techniek/ondersteuning 

en notulist Joyce Koelewijn-Tukker. De overige leden en vrijwilligers die zich aangemeld 

hebben zijn via een zoomverbinding aanwezig.  

Annemiek legt kort de stemprocedure uit (voorstemmen of goedkeuren middels een groen 

voorwerp; tegenstemmen of afkeuren middels een rood voorwerp) en verwijst naar de 

chatfunctie waarmee men vragen kan stellen.  

 
2. Notulen van de algemene ledenvergadering 

a) 18 mei 2019.  
De notulen worden door de algemene ledenvergadering goedgekeurd en vastgesteld, 
met dank aan Joyce Koelewijn-Tukker. 

b) 30 juni 2020.  
De notulen worden door de algemene ledenvergadering goedgekeurd en vastgesteld, 
met dank aan Adriaan van de Graaff.  

 
3. Jaarverslag 2020 

Ondanks dat 2020 helemaal in het teken van corona stond, hebben de activiteiten van de 
NVSP daar niet onder geleden. Wel zijn de activiteiten op een andere manier en veelal 
digitaal uitgevoerd.  
De algemene ledenvergadering stelt het Jaarverslag 2020 vast.  
Met dank aan Adriaan van de Graaff en Joyce Koelewijn-Tukker voor het vele werk daaraan 
besteed.  

 
4. Jaarrekening 2020 

Er volgt een korte toelichting op de Jaarrekening 2020, die in eigen beheer opgesteld is door 
de penningmeester. De algemene ledenvergadering stelt de Jaarrekening vast. Met dank aan 
Adriaan van de Graaff.  

 
5. Meerjarenbeleidsplan 2021 – 2023 

Het bestuur heeft het meerjarenbeleidsplan 2021-2023 opgesteld.. De komende jaren zal er 
aandacht besteed worden aan actieve ledenwerving, opstart van een werkgroep jongeren, 
uitbreiding van bestuur en vrijwilligersbestand. We zullen doorgaan met webcasts en digitaal 
lotgenotencontact, evenals het regiocontact -als dat weer kan.  
 
Er wordt een vraag gesteld over het jongerencontact. Vroeger was er een actieve groep 
jongeren. De laatste jaren waren er enkele jongeren actief voor de NVSP, maar die moesten 
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om verschillende redenen helaas stoppen. Wij merken dat op dit moment vooral via facebook 
veel jongeren actief zijn. Uiteraard proberen wij de jongeren te betrekken bij de NVSP.  

 
De algemene ledenvergadering stemt in met het voorgenomen beleid.  

 
6. Begroting 2021 

Het uitgangspunt bij de begroting 2021 is om de eerste helft van het jaar de activiteiten 
digitaal te laten verlopen en in de tweede helft van het jaar fysiek. Helaas heeft de 
werkelijkheid ons hier al ingehaald. Zo hebben wij moeten besluiten de Landelijke Contact- en 
Informatiedag (LCID) in het najaar digitaal te houden. Dat betekent dat wij de begrote 
inkomsten voor de LCID niet halen. 
  

staat van baten en lasten 

 2019 2020 2021 

 reëel reëel begroot 

baten    

subsidies 72.726 76.484 77.500 

contributies/donaties 54.539 55.623 55.500 

overige bijdragen leden 4.882 5.076 5.000 

giften 4.805 636 1.000 

advertenties 7.683 5.076 6.000 

opbrengst lcid 6.869 1.900 6.500 

brochures 2.311 359 1.500 

overige baten 4.816 38  

totaal baten 158.631 145.192 153.000 

    

lasten    

lotgenotencontact 41.359 29.447 35.100 

voorlichting 35.179 33.581 35.000 

belangenbehartiging 3.826 1.212 1.800 

bestuurskosten 10.837 7.638 15.100 

backoffice meo  13.547 10.700 

personeelskosten 37.620 42.027 43.500 

algemene kosten 23.648 22.188 20.300 

totaal lasten 152.469 149.640 161.500 

    

resultaat 6.162 - 4.448 -8.500 

 
Ondanks de onzekerheden wordt voorgesteld de gepresenteerde begroting goed te keuren.  
Er zijn hierover geen vragen. De begroting 2021 wordt vastgesteld.  

 
De vergadering wordt onderbroken door het uitzenden van een portret van vertrekkend 
bestuurslid Johan Mooi (deze film is terug te kijken via www.nvsp.nl/over-ons/algemene-
ledenvergadering)  
 
7. Contributieregeling per 1 januari 2022 

Wij hebben te maken met jaarlijks oplopende tekorten. Zonder ingrepen in de dienstverlening 
lijken besparingen niet goed mogelijk. Slechts 35% van alle kosten wordt gedekt uit de 
opbrengst van de contributie. Het bestuur stelt daarom een contributieverhoging voor.  
Bij automatische incasso wordt de contributie € 30,00 per jaar, naar keuze eenmaal in januari 
€ 30,00 of per kwartaal € 7,50. Bij handmatige overboeking wordt voorgesteld de contributie 
te verhogen naar € 33,00 per jaar, te betalen in januari, kwartaalbetaling is niet mogelijk.  
 
Uit de vergadering  komt de vraag wat te doen als men de contributie niet kan betalen? Men 
kan dan een verzoek met opgave van redenen indienen bij het bestuur om tijdelijk vrijgesteld 
te worden van contributieverplichting. De NVSP zal hier zeer zorgvuldig mee omgaan.  
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De algemene ledenvergadering stemt in met het voorstel. De contributieregeling gaat in per 1 
januari 2022. 
 
De penningmeester doet nog een oproep aan alle leden om de handmatige betaling om te 
zetten in een automatische incasso. Dat is goedkoper voor de NVSP, efficiënter en zorgt voor 
vermindering van de foutenkans bij de verwerking.  
 

8. Wijziging Statuten en Huishoudelijk reglement 
Voorgelegd is het concept statutenwijziging vereniging 14-04-2021, zoals in goed overleg is 
opgemaakt door Notarispraktijk Jansen & Partner, kantoorhoudende te Vleuten. 
Toegelicht worden nut en noodzaak van een statutenwijziging. 
In het onderhavig concept is sprake van een algehele wijziging. 
 
De algemene vergadering is akkoord met het voorstel en besluit om de statuten van de 
vereniging conform het concept geheel te wijzigen. 
 
De algemene vergadering machtigt de heer Adriaan van de Graaff de betreffende 
statutenwijziging tot stand te brengen. 
 
Aangegeven wordt dat ook al vanwege de integrale wijziging van de statuten het 
huishoudelijk reglement gewijzigd moet worden. Het is vereenvoudigd, minder gedetailleerd 
en gemoderniseerd. 
 
Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 
 

9. Verkiezing controlecommissie 
Peter Zoun en Tonia Rijpkema worden voorgedragen om zitting te nemen in de 
controlecommissie 2021.  
 
De algemene ledenvergadering stemt in met deze voordracht.  

 
10.  Samenstelling bestuur en benoeming bestuursleden 

a) Annemiek Heemskerk treedt af als bestuurslid; Veronica Pors wordt voorgedragen als 
opvolger.  

b) Johan Mooi treedt af als bestuurslid, helaas is er voor zijn functie nog geen opvolger 
gevonden. 

c) Adriaan van de Graaff wordt voorgedragen voor de gecombineerde functie 
secretaris/penningmeester 

d) Mascha Oosterbaan stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn.  
 

De algemene ledenvergadering stemt in met de benoemingen van Veronica Pors, Adriaan 
van de Graaff en de herbenoeming van Mascha Oosterbaan.  

 

11. Rooster van aftreden bestuur 
2022 Anneke Abma 
2023 Adriaan van de Graaff 
2024 Veronica Pors en Mascha Oosterbaan 
2025 Vacature 
 
De algemene ledenvergadering stemt in met het rooster van aftreden van het bestuur.  

 
De vergadering wordt onderbroken door het uitzenden van een portret van vertrekkend 
bestuurslid Annemiek Heemskerk (deze film is terug te kijken via www.nvsp.nl/over-
ons/algemene-ledenvergadering) 
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12. Rondvraag 

Veel leden maken van de gelegenheid gebruik om Johan en Annemiek te bedanken voor hun 
werk voor de NVSP. Ook werd Veronica Pors van harte gefeliciteerd met haar benoeming.  

 
13. Afscheid terugtredende bestuursleden 

Annemiek neemt met een mooie speech afscheid van Johan Mooi. Het bestuur  heeft Johan 
op basis van het nieuwe huishoudelijk reglement benoemd tot erelid van de NVSP. 
 
Mascha neemt afscheid van Annemiek en bedankt haar voor haar werk voor de NVSP in de 
laatste 4 jaar. Zeer zichtbaar, niet alleen voor de leden en vrijwilligers, maar ook naar buiten 
toe.  

 
14. Sluiting 

Veronica stelt zich kort voor en bedankt de mannen van de techniek en Joyce.  
 
Veronica sluit de vergadering en dankt iedereen voor de aandacht en de inbreng.  
 

 
De voorzitter,                                               De secretaris, 

 
 
 
 
 
 
 
 


