Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten
Notulen algemene ledenvergadering d.d. 13 mei 2017
Aanwezig: 50 leden en begeleiders
1. Opening en mededelingen

Nanda Lubbertsen (voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom bij
deze ALV. Het is een belangrijke dag om terug te kijken op wat er in het afgelopen jaar
gedaan is en in toekomst gedaan zal worden.
Een speciaal welkom aan Annemiek Heemskerk, de beoogd voorzitter. Annemiek loopt al een
paar maanden mee en is al bij enkele vergaderingen aanwezig geweest.
Dit is Nanda’s laatste ALV als voorzitter en vrijwilliger van de NVSP. Helaas moet zij om
gezondheidsredenen haar werkzaamheden voor de NVSP beëindigen.
2. Notulen ALV van 23 april 2016

De notulen worden behandeld. Er zijn tekstueel en inhoudelijk geen opmerkingen. De
notulen worden door de leden van de NVSP goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan
Joyce Koelewijn-Tukker.
3. Jaarverslag 2016, secretaris

Het jaarverslag zal t.z.t. op de website geplaatst worden, onder het kopje ANBI.
De aanwezigen hebben zowel het Jaarverslag 2016 als ook het Meerjarenplan 2017 – 2020
toegestuurd gekregen. Nanda memoreert kort de belangrijkste punten, zoals:
• Er is veel gedaan aan PR/naamsbekendheid o.a. deelname aan verschillende beurzen,
de Nijmeegse wandelvierdaagse, RTL 4 programma ‘Mijn leven, Mijn gezondheid’,
verschillende verpleegkundigen congressen.
• Dr. Hené is na 30 jaar gestopt met zijn werkzaamheden als medisch adviseur van de
NVSP. Hij was vanaf het begin betrokken bij de NVSP, waarvoor wij hem zeer
erkentelijk zijn.
• De vergoeding van pilocarpine. Johan Mooi heeft net te horen gekregen dat er aan
een slepende kwestie over de vergoeding over het jaar 2015 na 18 maanden een
positief einde gekomen is.
• Het voucherproject, er zijn twee nieuwe ervaringsdeskundige coaches die het traject
doorlopen.
• De telefonisch lotgenotencontacttelefoon, waar de vrijwilligers de bellers een
luisterend oor bieden. In januari 2017 is besloten om de extra belkosten van
€ 0,15/min. af te schaffen, zodat de bellers zich niet druk over hoeft te maken over de
extra kosten.
• Er zijn acht succesvolle regiobijeenkomsten gehouden.
• De Sjögren Award werd voor de derde keer uitgereikt, deze keer aan Konstantina
Delli. Naomi Maria, een van de andere kandidaten voor de Award, heeft in de
Verenigde Staten van Amerika een prijs toegekend gekregen. Daaruit blijkt maar weer
dat het niveau van de genomineerden hoog is.
• Aan het einde van de Landelijke Contact- en Informatiedag bleek de slogan “Sjögren
heb je niet in je Een(d)je” te zijn, dat blijkt maar weer uit de hoge opkomst van
vandaag.
• Er is hard gewerkt aan de brochure ‘Droge mond’ die naar alle waarschijnlijkheid dit
jaar verschijnt. Jenny Roosma en Johan Mooi zijn hier druk mee geweest.
• De website is vernieuwd.
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De gewenste Zorgnorm bij het syndroom van Sjögren nadert zijn voltooiing.
Marjan Schipper heeft veel mailtjes over medische vragen van onze leden behandeld,
via het mailadres vraagenantwoord@nvsp.nl.
Kortom er is veel gedaan, ondanks de magere bezetting van het bestuur.
De ALV stelt het Jaarverslag 2016 vast. Met dank aan Ad Bracco Gartner voor het vele werk.
4. Jaarverslag financiën 2016, penningmeester

Nanda Lubbertsen geeft een toelichting op de jaarcijfers. Er waren meer baten en
meer lasten dan begroot. De baten kwamen hoger uit, dit komt door een legaat. Het
is fijn dat leden de NVSP in hun testament noemen. Aangezien het een jubileumjaar
was, is er in december een extra dik ’n Ogenblikje verschenen. De Landelijke Contacten Informatiedag stond uiteraard ook in het teken van 30 jaar NVSP. Tijdens die dag
vond ook de tweejaarlijkse uitreiking van de Sjögren Award plaats. De financiële
administratie loopt inmiddels perfect, door het zelf inboeken worden de kosten
gereduceerd. Bij de Balans was zichtbaar dat het deposito afloopt en de
renteopbrengst minder is. De liquide middelen worden gespreid over twee
verschillende banken. De bestemmingsreserve en de risicoreserve zijn beide gedaald.
Er zijn geen vragen over de Jaarrekening.
2. Kascontrolecommissie: Op 25 maart hebben Jan Willem van Wijk en Joop Roosma in
het bijzijn van Nanda Lubbertsen de boeken gecontroleerd. Joop geeft een korte
toelichting op hoe de kascontrole verlopen is. Nanda leest de verklaring van de
kascommissie voor, waarin staat dat de kascontrolecommissie aan de vergadering
voorstelt het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in
2016. De vergadering besluit het advies van de kascontrolecommissie over te nemen
en verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid. De
kascontrolecommissie wordt hartelijk bedankt voor haar werk.
3. Verkiezing kascontrolecommissie
Nanda doet een oproep voor een nieuwe kandidaten voor de kascontrolecommissie
voor de boekjaren 2017 en 2018. Hierop stellen zich Hennie Spel en Hennie Louwes
zich naast Joop Roosma beschikbaar. Het rooster van de kascontrolecommissie ziet er
als volgt uit:
2017: Joop Roosma, Hennie Spel en Hennie Louwes
2018: Hennie Spel en Hennie Louwes
1.

Het officiële deel van Nanda zit er hiermee op. Johan Mooi neemt het woord.
Geachte aanwezigen, beste mensen, medebestuurster en gewaardeerde vrijwilligers van de
NVSP.
De NVSP is een landelijke patiëntenvereniging met leden die kan worden gekenmerkt als een
groep van mensen die vanwege hun aandoening op zoek zijn naar herkenning en verbinding en
zo ervaringen delen met lotgenoten.
Dit wordt mogelijk gemaakt door het bestuur van de vereniging, maar met name door een grote
groep van vrijwilligers, waarvan we hier vandaag weer een aantal mogen ontmoeten.
Vanochtend is het de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, een bijzondere deze keer omdat we
afscheid nemen van drie leden van het bestuur, en een vrijwilliger van de NVSP.
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Echter zijn we ook bijzonder verheugd, als u daarmee instemt, om een nieuw bestuurslid te
mogen verwelkomen. Ik kom daar later op terug.
Ik begin met het vertrekkend bestuurslid welke de vereniging het meeste pijn zal doen, Nanda
Lubbertsen, de voorzitter van onze vereniging, de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten.
Twintig jaar lang heeft ze deel uitgemaakt van de vereniging, eerst als vrijwilliger en later in
diverse bestuursfuncties, laatstelijk als voorzitter en penningmeester en heeft ze met veel inzet,
ziel en zaligheid een enorme kennis en ervaring opgebouwd.
De NVSP had dan ook zomaar Nanda’s Sjögren Patiënten Vereniging kunnen heten. Het blijft ook
dan toch nog de NVSP.
Dit vertrek is niet geheel vrijwillig en helaas laat haar gezondheid aanzienlijk te wensen over en
heeft Nanda daarom geen andere keuze dan de nu gekozen weg van een noodgedwongen
vertrek uit het bestuur.
Nanda’s bestuurlijke taken zijn begonnen op 26 september 1998 en op 14 april 2007 is zij
gekozen tot voorzitter, welke taak zijn tot vandaag op meer dan uitstekende wijze, heeft
uitgevoerd.
De laatste twee jaren heeft Nanda, nadat zich dit ook al eerder had voorgedaan, en bij gebrek
aan aanmelding voor de positie, noodgedwongen een dubbelfunctie vervuld. Naast voorzitter
was ze ook penningmeester en beheerde ze dus ook de penningen van de vereniging.
Wij hebben haar ook in deze extra functie leren kennen als een nauwgezette, accurate en
principiële penningmeester.
Nanda namens ons allen zeer bedankt voor je sturing als voorzitter, je niet aflatende inzet en je
enorme betrokkenheid bij de NVSP.
Ook zijn wij jou veel dank verschuldigd voor het beheer van onze penningen.
De NVSP moet nu verder zonder jou en we zullen jouw enorme kennis en ervaring op veler
gebied rondom de problematiek van het syndroom van Sjögren, enorm gaan missen.
Het nieuwe bestuur zal moeten proberen om na je vertrek de NVSP op het niveau te houden
waarop jij deze verenging hebt gebracht.
Nanda, het is niet fijn zo ziek te zijn, maar het is ook erg je uit ons bestuur te moeten gaan
missen. Het is, hier en nu, misschien gemakkelijk gezegd, maar wij hopen vurig op enig herstel in
de nabije toekomst.
Je staat samen met Harald voor moeilijke te nemen beslissingen en wij wensen jullie daarbij alle
wijsheid en kracht toe om te komen tot wat voor jullie de juiste beslissingen zijn.
Nanda, als dank voor je tomeloze inzet en hetgeen je voor de NVSP hebt betekend willen we je
graag dit boeket aanbieden.
Erelid
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Met dit bloemetje zijn we er nog niet. De ALV gehoord en daarmee ingestemd hebbende heeft
deze ALV besloten en goedgekeurd om:
Mevrouw Nanda Frida Lubbertsen, vanwege haar grote verdiensten, gedaan in het belang van de
NVSP, ingaande 13 mei 2017 te benoemen tot erelid van de Nationale Vereniging
Sjögrenpatiënten.
Het is mij een bijzondere eer, jou nu het daarbij behorende gouden distinctief, te mogen
opspelden.
Secretaris
Het voormalige bestuurslid en latere secretaris van onze vereniging, Wilma Wissink is om
persoonlijke redenen reeds in november 2016 teruggetreden uit het bestuur van de NVSP en per
1 februari 2016 heeft ze ook haar gedelegeerde taken om dezelfde redenen neergelegd. Het
bestuur heeft op de gebruikelijke wijze reeds afscheid genomen van Wilma. Zij is vandaag hier
niet aanwezig maar namens het bestuur en de leden van de NVSP willen we ook haar hier
hartelijk danken voor haar inzet voor de vereniging.
Wetenschappelijk Onderzoek: Jenny Roosma
Tijdens de ALV 2016 heeft zich als bestuurslid aangemeld Jenny Roosma en heeft zij na een
inwerkperiode en na het aftreden van Wilma Wissink zich beziggehouden o.a. met het
onderwerp wetenschappelijk onderzoek.
Daarnaast heeft zij samen met mij gewerkt aan het herschrijven van NVSP-brochures. Een
onderwerp wat al lange tijd onderbelicht was gebleven maar nu bijna zover is dat ze kunnen
worden gedrukt en we zeer binnenkort over nieuwe moderne brochures kunnen beschikken.
Jenny, zelf Sjögrenpatiënte ondervond echter zoveel “Sjögrenhinder” en verdere klachten op
gezondheidsgebied van haar bestuurlijke activiteiten dat dit voor haar helaas ondoenlijk werd
deze voort te zetten, omdat haar gezondheid te veel leed onder de gevraagde inspanningen.
Jenny heeft daarom, ook in het belang van haar gezondheid, moeten besluiten terug te treden,
maar blijft nog wel deel uit maken als vrijwilliger van de regio GFD.
Jenny heel erg dank voor je inbreng en je geleverde inspanningen voor de NVSP.
Als dank hiervoor willen we jou graag een bloemetje aanbieden en wensen je samen met Joop,
het allerbeste voor de toekomst.
Herkiezen: Mascha
Mascha, je bent, nu echt de oud-gediende, en dat is niet persoonlijk bedoeld, binnen het bestuur
van de NVSP geworden.
Samen met Nanda ben je namelijk al in 2007 toegetreden tot het bestuur van de NVSP. Je hebt
gelukkig aangegeven je werkzaamheden als eindredacteur van ons kwartaalblad ’n Ogenblikje te
willen voortzetten en daarnaast heb je ook een aanzienlijk aantal andere taken op je moeten
nemen na het vertrek van andere bestuursleden.
Je hebt aangegeven dat je herkiesbaar bent en ik wil de ALV vragen of zij met je herbenoeming
instemmen. De stemming wordt per acclamatie gehouden.
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Hierbij is door de ALV 2017 besloten dat mevrouw Mascha Oosterbaan is herkozen als
bestuurslid van de NVSP.
Waar zouden we zijn zonder de trein is het gezegde, en ook passend in de ambiance waarin we
ons hier bevinden.
Maar waar zouden wij zijn zonder onze trein, waarop deze persoon zowel de reiziger, als ook de
conducteur en vaak ook nog machinist is. Altijd beschikbaar voor de NVSP en haar bestuur. Geen
vraag is te veel en achter de schermen worden zeer vele taken stil en ongemerkt gedaan. Te veel
zaken om op te noemen. Over wie ik het heb???
Joyce
Ik wil dit hier toch even gezegd hebben omdat, zeer veel van wat zij doet niet gezien of
opgemerkt wordt. Ik wil haar hier en nu en in uw aanwezigheid laten weten dat wij ons zeer
gelukkig prijzen met Joyce als onze secretaresse. Als dank voor haar altijd enthousiaste inzet wil
ik haar hier ook even in het zonnetje zetten en een bloemetje aanbieden. Dank je wel lieve
Joyce!!
Vrijwilligers
Met Nanda verlaat ook haar partner en NVSP-vrijwilliger Harald Scharrenborg de NVSP.
Harald hebben we leren kennen als ook een zeer betrokken en erg actieve vrijwilliger voor de
NVSP. Hij stond altijd naast Nanda en verleende daar wij hij kon steun in de vervulling van haar
taken voor de NVSP. Harald was onder meer jarenlang betrokken bij de organisatie van de
Landelijk Contact- en Informatiedag. Was onze ‘hoffotograaf’ en als het bestuur bedacht dat er
iets benodigd was liet Harald zijn creatieve geest werken en kwamen er mooie ontwerpen tot
stand. Ik noem hier onder meer de Sjögren Award, de jaarlijkse geschenken van de vrijwilligers,
zoals vorig jaar bijvoorbeeld de chocolaatjes met ons NVSP-logo, een banner ter gelegenheid van
de Wereld Sjögren Dag, waarvoor jaarlijks aandacht wordt gevraagd op 23 juli en nog vele
andere zaken.
Harald ook jij ontzettend bedankt voor je langdurige inzet voor de NVSP en al je bijdragen.
Welkom bestuurslid Annemiek Heemskerk
Wij zijn als bestuur verheugd om hier, zoals al eerder aangekondigd in onze nieuwsbrieven, u
te laten weten dat zich toch één kandidaat-bestuurslid heeft aangemeld: mevrouw Annemiek
Heemskerk
Mevrouw Heemskerk, wij mogen al Annemiek zeggen, is oorspronkelijke afkomstig uit het
onderwijs en heeft al aanzienlijke bestuurlijke ervaring.
Verder wil ik vanaf deze plaats haar van harte feliciteren met haar 66e verjaardag welke ze
gisteren, op 12 mei 2017 heeft mogen vieren en met het feit dat ze ook gisteren 45 jaar was
getrouwd met Hans. Ook daarmee van harte gelukgewenst.
Annemiek loopt vanaf maart 2017, ter introductie, mee binnen het bestuur en heeft deel
uitgemaakt van de bestuursvergaderingen en kennisgemaakt met diverse
samenwerkingsverbanden waarin de NVSP is betrokken.
Het is het bestuur bekend dat de ALV eerder heeft verzocht om kandidaat-bestuursleden een
proefperiode te laten doorlopen om zo te bezien of de kandidaat voldoet aan de gestelde eisen
alsmede of de kandidaat zichzelf kan vinden in de positie binnen het bestuur. De statuten van de
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NVSP vereisen echter een minimaal bestuur van 3 personen. Op dit moment voldoen wij daar
niet meer aan omdat alleen Mascha en ikzelf als bestuurders nog over zijn. Het bestuur vraagt
daarom de ALV in deze van het eerdere verzoek af te wijken en toe te staan dat Annemiek
Heemskerk per direct tot bestuurslid zal worden verkozen. Wel is met Annemiek en het bestuur
afgesproken dat na 3 en na 6 maanden een evaluatie zal gaan plaats vinden.
Ik verzoek nu in stemming te mogen brengen of de ALV instemt met de benoeming van
Annemiek tot bestuurslid van de NVSP, onder de daaraan zojuist genoemde voorwaarden.
Hierbij is door de ALV 2017 besloten dat mevrouw Annemiek Heemskerk is gekozen en is
toegetreden als bestuurslid tot de NVSP.
Ad Bracco-Gartner
Afsluitend zou ik nog graag het woord willen richten tot ‘de pater familias’ Ad Bracco-Gartner. Ad
heeft tijdens de ALV 2016 afscheid genomen als bestuurslid van de NVSP maar aangegeven dat
hij toch iets voor de NVSP zou willen blijven betekenen. Het bestuur heeft in overeenstemming
met Ad gekozen dat hij als gedelegeerde het vrijwilligersbeleid van de NVSP op zijn schouders
zou nemen. Samen heb ik met Ad het afgelopen jaar getracht en ik denk ook bereikt, dat we dit
nieuw leven in hebben geblazen en vervult Ad nu de functie van Landelijk Regio Coördinator.
Met het onvoorziene vertrek van Wilma Wissink heeft Ad de functie van secretaris, maar nu ad
interim weer op zich genomen. Vervolgens moest Nanda aangeven dat zij ook het
penningmeesterschap van de vereniging moest overdragen en bij gebrek aan aanmeldingen
heeft Ad aangegeven ook deze positie, ad interim, voor zijn rekening te nemen. De vereniging en
met name het bestuur zijn Ad hier uiteraard zeer dankbaar voor.
Ad, inmiddels de respectabele leeftijd van 80 jaren bereikt, blijkt onvermoeibaar te zijn. Wij
hebben als bestuur aanwezig mogen zijn bij de viering van zijn 80e verjaardag en daar mogen
horen dat hij ook in het bewoonde appartementencomplex, ook wel cynisch ‘Het Klooster’
genoemd, ook niet echt stil zit en betrokken is bij vele activiteiten.
Met zijn grote inzet en betrokkenheid voor de NVSP treedt hij, in plaats van het als 80-jarige te
kunnen ontvangen, op als uitgebreide mantelzorger aan onze vereniging. Hij gaat hierin zover dat
hij letterlijk het vuur uit zijn schoenen loopt waardoor hij bij een laatste vergadering op een zool
en hakloze schoen ter vergadering verscheen en op kousenvoet de vergadering bijwoonde.
Als je 80 bent mag je in staat worden geacht zelfstandig beslissingen te nemen, maar Ad, het is
misschien toch raadzaam om je beslissingen vooraf te bespreken met je echtgenote. Ik heb
echter uit zeer betrouwbare bron vernomen dat zijn NVSP-beslissingen niet echt zijn
doorgesproken met Anneke maar eerder als een vaststaand feit met haar zijn gecommuniceerd.
Daarom Anneke, namens het bestuur van de NVSP, onze oprechte excuses en wij willen wij jou
graag dit boeket aanbieden als teken van dank dat we Ad mogen lenen en hij zijn expertise voor
de NVSP mag blijven inzetten. Dank je wel Anneke.

Ik geef nu graag het woord aan het zojuist door u gekozen bestuurslid Annemiek Heemskerk die
zich graag nader bij u introduceert. Ik dank u wel voor de aandacht.
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Annemiek dankt iedereen voor het vertrouwen. Ze gaat hard aan de slag om het hoge niveau in
stand te houden. Zonder vrijwilligers, geen vereniging. Toch zijn er nog meer bestuursleden
nodig. Annemiek is zelf geen patiënt, en haar echtgenoot Hans ook niet. Haar vriendin Jenny
heeft het syndroom van Sjögren en vertelde haar de NVSP op zoek is naar een voorzitter.
Annemiek is gepensioneerd en had wat tijd over. Na een gesprek met Johan en Mascha, wilde zij
de uitdaging aangaan. Het is veel en anders dan zij gewend is, maar zij kan altijd bij de overige
bestuursleden, Nanda en Joyce terecht voor vragen.
Aansluitend neemt Nanda het woord:
Nanda is zeer verrast met het erelidmaatschap. 10 jaar geleden was het allemaal voor
gemakkelijker, toen kregen wij ruim € 100.000,- subsidie, dat is teruggebracht naar
€ 35.000,-. De maatschappij is ook veranderd. Het was niet Nanda’s eerste keus om voorzitter
(en ad interim penningmeester) te worden, eigenlijk wilde zij secretaris worden. Maar aangezien
niemand die functie wilde verrichten heeft zij die taak op haar genomen. In die tien jaar is veel
verandert:
• Eerst mochten wij van de zijlijn meekijken met wetenschappelijk onderzoek, nu
participeren wij erin.
• De Landelijke Contact- en Informatiedag staat als een huis, in 2016 was deze al voor
de 15e keer in de ReeHorst.
• Facebook en de website, de website stond toen in de kinderschoenen, nu is het niet
meer weg te denken, net als Facebook.
• De regio’s, dat zijn o.a. de pijlers waar de NVSP op steunt.
• Zorgverzekeringen, Johan Mooi heeft hier heel veel tijd en energie ingestoken.
• Lotgenotencontact, Belangenbehartiging, Voorlichting blijven de drie pijlers.
• VWS gaf ons enkele jaren geleden de opdracht om te professionaliseren. Vrijwilligers
werk is niet meer vrijwillig.
• Er zijn strengere regels gekomen bij: ANBI, VWS en het werkgeverschap.
• We hebben een uitgewerkt vrijwilligersbeleid.
• En ook nog een verhuizing van destijds Bunnik naar Maarssen.
Al met al is er in die tien jaar heel veel bereikt. Nanda is heel dankbaar dat zij voor de NVSP kon
werken. Nu heeft zij een weloverwogen besluit genomen om helemaal te stoppen met het werk
voor de NVSP. Het transplantatietraject is begonnen, eventueel moet zij beginnen met dialyse.
De komende tijd zal pittig worden voor de NVSP, maar Nanda heeft veel vertrouwen in
Annemiek. Er is te veel werk, voor te weinig mensen. Nanda dankt het bestuur en de vrijwilligers
in het in haar gestelde vertrouwen.
5. Meerjarenplan 2017 – 2020

Ad licht het Meerjarenplan 2017 - 2020 toe. Het wordt een spannende tijd met uitdagingen
en kansen. De prioriteiten zijn:
• Nieuwe bestuursleden zoeken
• Samenwerken met de koepelorganisaties: Reumafonds, Patiëntenfederatie
Nederland en ieder(in)
• Patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek
• Doorgaan met informatievoorziening, o.a. met ’n Ogenblikje, de brochures. Niet
alleen verspreiden onder de leden, maar ook bij artsen en zorgverleners.
• Het bijwonen van beurzen en congressen, zodat nog meer bekend wordt waar
Sjögren voor staat.
• Oplossingen zoeken voor de financiële tekorten, nieuwe bronnen aanboren.
• Wetenschappelijk onderzoek verder gestalte geven, met behulp van de Medische
Adviescommissie kunnen hier grote stappen in gezet worden.
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Het ingeslagen beleid zal in de komende jaren gecontinueerd worden, met de drie
pijlers belangenbehartiging, lotgenotencontact en voorlichting als leidraad.

De ALV stemt in met het voorgenomen beleid.
6. Begroting 2017 – 2020

Zoals te zien is, zullen op termijn de kosten hoger zijn dan de baten.

Meerjarenbegroting/prognose 2017-2020
Staat van baten en lasten
Omschrijving

jaarrek Begroting
2016
2017

Prognose Prognose Prognose
2018
2019
2020

Baten
Subsidie VWS
Subsidie Reumafonds
Contributies/bijdragen
Overige baten
Totaal

35.000
21.240
57.753
15.152
129.145

45.000
21.000
53.000
12.350
131.350

45.000
20.000
52.000
12.350
129.350

35.000
19.800
51.000
11.800
117.600

35.000
19.600
50.000
11.800
116.400

Lasten
Lotgenotencontact
Voorlichting
Belangenbehartiging
Afschr mat vast activa
Bestuurskosten
Personeelskosten
Algemene kosten
Totaal

45.248
50.051
5.542
790
4.153
10.586
27.706
144.076

44.750
53.850
7.350
1.000
3.900
9.950
23.900
144.700

44.500
46.600
12.350
1.000
3.900
10.300
24.400
143.050

44.500
45.600
7.600
1.000
4.200
10.800
24.650
138.350

44.500
45.600
7.600
1.000
4.500
11.300
24.900
139.400

Resultaat

-14.931

-13.350

-13.700

-20.750

-23.000

7. Rondvraag

Rianne de Bouvère-Remmerswaal vraagt of het nieuwe logo al klaar is. Nee, het logo is nog
niet definitief. Leny de Vrind vraagt of het ook op de nieuwe brochures komt te staan. Ja, op
alles dat nieuw gepubliceerd wordt komt het nieuwe logo te staan.
Paulien van der Gaag merkt op dat een nieuw logo ontwikkelen duur is, helemaal als men
meteen alle uitingen waarop het logo staat vervangt. Niet alles zal meteen vervangen
worden, het briefpapier en de enveloppen zijn nagenoeg op en moeten toch besteld worden.
De overige uitingen zullen geleidelijk ingevoerd worden.
Greet Valster bedankt namens alle vrijwilligers Nanda als ‘first lady’ van de NVSP. Greet is
altijd heel trots op Nanda geweest. Ook dankt zij Harald Scharrenborg heel hartelijk voor al
zijn werk voor de NVSP.
8. Sluiting

Annemiek sluit de vergadering. Het officiële gedeelte is afgelopen, nu begint de
vrijwilligersdag. Zij wenst iedereen een hele gezellige middag
De volgende ALV zal gehouden worden op 21 april 2018.
De voorzitter,
Mei 2017 conceptnotulen Joyce Koelewijn-Tukker
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