Verslag jaarvergadering van 21 april 2016
in cultureel centrum De Hofnar
1. Opening:
De voorzitter, de heer Th. van den Bosch, opent de 53e jaarvergadering om 20.00
uur en heet iedereen van harte welkom.
Bericht van verhindering van de heer en mevrouw Castelijns, de heer en mevrouw Braat,
de heer Harrie van Hirthum, de heer en mevrouw Megens en mevr. Meulenbroeks.
2. Mededelingen en inleiding door de voorzitter, Ted van den Bosch.
Door een herindeling binnen KansPlus hebben we uit de Kempen er een dertigtal nieuwe
leden bijgekregen. Dat komt omdat de afdeling KansPlus De Kempen aan het landelijk
bureau heeft aangegeven niet meer als zelfstandige afdeling verder te willen gaan. Dit
was voor het landelijk bestuur aanleiding om de leden van De Kempen te verdelen over
de omliggende KansPlus afdelingen Best-Oirschot, Eindhoven-Veldhoven en
Valkenswaard. De voorzitter heet de nieuwe leden voor zover aanwezig van harte
welkom bij deze jaarvergadering.
Naast deze aanwas hebben we ook stil te staan bij het afscheid van enkele uit ons
midden. In januari is ons lid van verdienste, onderscheiden met de gouden speld van
Kansplus en oud voorzitter Gerard Leuverink overleden.
Daarnaast is recent verleden ons aller Christine Hendriks, samen met haar Toon trouw
bezoekster van onze vergaderingen, familiedag en carnavalsmiddag.
Tevens geeft Ted van den Bosch aan dat hij iets meer dan 10 jaar geleden door Gerard
Leuverink is gevraagd voor een periode van een jaar of vier vijf voorzitter te willen
worden. Deze vier jaar zijn inmiddels al weer zes jaar overschreden.
Nu hij volgend jaar 70 wordt en nog veel dingen te doen heeft waar hij nu onvoldoende
aan toekomt heeft hij besloten in 2017 als voorzitter te stoppen. Dit is goed voor hem
zelf, maar ook voor de vereniging. Het geeft de kans op nieuwe impulsen en andere
kwaliteiten. Hij wil zich wel in een andere rol binnen het bestuur voor de vereniging
blijven inzetten. Dit houdt in dat er volgend jaar een nieuwe voorzitter gekozen gaat
worden. Het bestuur houdt zich aanbevolen voor suggesties.
Onze afdeling heeft via de Uitlaat het verzoek gekregen van de tak extramuraal van
Lunetzorg om te praten over de mogelijkheden van medegebruik van de ruimte van de
Uitlaat in de Hofnar. Dit omdat de poot “extramuraal” weg gaat bij de Mgr. Zwijsenstraat
in Valkenswaard (de Inloop). De ruimte in de Hofnar gebruiken wij feitelijk ongeveer 6
uur per week en staat dus de rest van het jaar leeg.
Daar de sluiting van de Inloop vervelende consequenties zou kunnen hebben voor het
medegebruik door intramurale cliënten van Luinetzorg rijst de vraag bij de voorzitter;
waarom deze sluiting? Daarnaast wilde hij weten of de medezeggenschap over de
voorgenomen besluitvorming was afgerond en correct was verlopen.
Mede gezien bovenstaande heeft hij gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van
Lunetzorg en wethouder Tindemans.
Uit de gesprekken kan volgens Ted voorlopig geconcludeerd worden dat er communicatief
onhandig is geacteerd, maar dat de formele besluitvorming tot sluiting van Inloop correct
lijkt te zijn verlopen.
Onder voorbehoud van goede afspraken staan de begeleiders van de Uitlaat positief over
het medegebruik van de Uitlaatruimte door extramurale cliënten van Lunetzorg.
Mede aan de hand van de (pittige) discussie waarbij met name Ria v.d. Eijnde en Jan
Kerkhoff duidelijk hun ongenoegen over de gang van zaken kenbaar maakten stelt de
voorzitter voor dat het bestuur van KansPlus Valkenswaard e.o. ook namens de
aanwezige leden de miscommunicatie en ongenoegen over de gang van zaken naar
voren zal brengen bij de Raad van Bestuur Lunetzorg.

3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 23 april 2015.
Geen aan- en/of opmerkingen. Het verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris
onder dankzegging aanvaard.
4. Financieel verslag 2015.
Hans Baltes geeft met gebruikmaking van diverse sheets de financiële stand van zaken
en de begroting weer. Uit de door hem gepresenteerde en toegelichte cijfers blijkt dat we
niet in een financiële dispositie zitten. De sanering van een 7 tal rekeningen bij diverse
banken tot 2 rekeningen bij de Rabo is afgerond en heeft zijn vruchten afgeworpen.
Daarnaast geeft de penningmeester inzicht en verantwoording over de financiële stand
van zaken van de SOGV.
Voor de geïnteresseerde die een donatie willen doen:
bankrekeningnummer NL77RABO 0301736375 t.n.v. SOGV.
Pauline v.d. Pas en Piet Damen geven de bevindingen van de kascontrolecommissie weer,
waarna op voordracht van de commissie aan de penningmeester en het volledige bestuur
unaniem decharge wordt verleend.
De heer Jan Kerkhoff heeft zich bereid verklaard volgend jaar samen met Mevrouw
Pauline van de Pas de kascontrolecommissie werkzaamheden uit te voeren.
5. Jaarverslag 2015.
Jan Tillemans, secretaris, leest zijn jaarverslag 2015 voor. Er zijn geen aan - en/of
opmerkingen en het verslag wordt onder dankzegging aanvaard. (zie ook website)
KORTE PAUZE
6. Wees u bewust van uw mogelijkheden aan kansen als ouders/familieleden.
Ted v.d. Bosch bespreekt een reeks adviezen en aanbevelingen over het hoe zich voor te
bereiden op het ondersteuningsplan gesprek.
Hierbij geeft hij aan dat de cliënt en zijn/haar familie centraal moeten staan waarbij hij
ook ingaat op de vraag hoe familie invloed kan uitoefenen op het familiebeleid van de
zorgaanbieder. Dit kan door onder meer het oprichten van een familievereniging.
Beide onderwerpen leidden tot een zinvolle discussie waarbij duidelijk naar voren werd
gebracht dat de familieraad geen wettelijke status heeft, maar toch een zinvolle rol kan
vervullen binnen de medezeggenschap.
7. Rondvraag.
De heer Stettter geeft in het kort het ontstaan van SOGV weer.
De voorzitter dankt aan het eind van de bijeenkomst een ieder voor hun inbreng
tijdens deze jaarvergadering en sluit de bijeenkomst. Tevens nodigt hij een ieder uit om
onder het genot van een drankje en hapje de avond af te sluiten.
Valkenswaard mei 2015.
Jan Tillemans, secretaris.

