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Algemene ledenvergadering ADCA 

Datum: 23-04-2016 

Locatie: Sherpa, gebouw ’t Gein in Baarn 

Voorzitter: Gerard Kulker 

notulen gemaakt door: Charlotte Keyser i.s.m. Henk van Lambalgen 

1. Opening voorzitter Dhr. Gerard Kulker 

De voorzitter opent de vergadering. 

Hij biedt zijn excuses aan voor het feit dat het jaarverslag een dag te laat 

binnen is gekomen. Hij vraagt de vergadering of zij de stukken voldoende 

hebben kunnen bestuderen om een en ander in deze vergadering met elkaar 

te kunnen bespreken. De vergadering beaamt dit.  

Hij is tevreden over de samenwerking binnen het bestuur. Er is een 

bijeenkomst geweest met alle vrijwilligers, omdat ook deze een vinger in de 

pap moeten hebben wat betreft en reilen en zeilen binnen de vereniging.  

De voorzitter onderhoudt contact met lotgenotengroepen en 

partnerverenigingen. De VSOP heeft de zorgstandaard opgesteld, Er komt nu 

ook een patiënten versie deze zal op de website te downloaden zijn, 

daarnaast komt er een papieren versie.  

Er is een goede relatie met PGO. Binnenkort gaan Henk en Gerard naar een 

enquête-training. We willen graag weten wat er onder jullie leeft en daar 

rekening mee houden. Frank Pieters is een organisatieadviseur, door PGO 

beschikbaar gesteld die het bestuur begeleidt.  

De voorzitter heeft bij andere patiëntenverenigingen geïnformeerd over 

enquêtes, maar deze waren hier zeer terughoudend in. We zijn druk bezig 

het contact met andere patiëntenverenigingen uit te breiden.  

We zijn lid geworden van de DutchBrainCouncil (DBC). 

Het lotgenotencontact is een sterk punt. Het is altijd gezellig, mensen 

hebben veel belangstelling voor elkaar en wisselen veel ervaringen met 

elkaar. Lotgenotencontact moet eigenlijk centraal staan en alles wat er 

gebeurt, moet hieraan te koppelen zijn. Het is belangrijk te weten wat er 

speelt, zodat dit meegenomen kan worden naar expertisecentra of 

zorgaanbieder.  

Het afgelopen jaar is er meer geld beschikbaar gekomen voor onderzoek.  

Dit moet goed besteed worden. Balthasar is gevraagd het bestuur hierbij te 

adviseren. Misschien een kleine commissie maken om ons daarbij te helpen. 

Ideeën zijn welkom. 
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Voorzitter is bezig een meerjarenbeleidplan te schrijven. Hierover kunnen we 

volgend jaar met elkaar spreken. 

2. Vaststellen definitieve agenda 

Er zijn geen aanvullingen. 

3. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen 

4. Notulen 09052015 

Jan Apperloo heeft commentaar op de notulen van vorig jaar. Er ontbreekt 

een mededeling van hem. Als hij zijn punten op papier zet, zal dit worden 

opgenomen in het verslag.  

 

De voorzitter geeft aan dat dit een mededeling betreft van Jan over een 

gebeuren na de vergadering en dus niet thuis hoort in dit verslag. 

Er wordt in de notulen alleen een weergave gegeven van hetgeen heeft 

plaatsgevonden in de vergadering. Er wordt ook geen woordelijk verslag 

gemaakt.  

 

Gerard Ypma: zijn naam staat in het financieel deel van het jaarverslag 

verkeerd. Dit moet met een y.  

Er staat ook dat ik hij zich heeft teruggetrokken uit de kascontrolecommissie 

met als reden miscommunicatie. Volgens Gerard Ypma ging het hier niet om 

miscommunicatie.  

 

Hans: het vorige bestuur heeft een groot probleem gehad. Ik ben blij dat we 

nu een gezond en goed bestuur hebben. Ik ben er zelfs van overtuigd dat de 

penningmeester het nu goed doet. Ik heb wel hele grote problemen met de 

penningmeesters uit het verleden.  

 

De voorzitter staakt de discussie en stelt voor nu naar de toekomst te 

kijken.  

 

Jan Apperloo: in de statuten staat geen onkostenvergoeding vermeld. 

Waarom niet het stramien van de PGO, WMO of belastingdienst gevolgd. 

Kunnen we daar niet anders mee omgaan. Ik denk dat het voor vrijwilligers 

makkelijker is om een ruimere km vergoeding te krijgen.  
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Bestuur vergoeding van 25 euro, kun je rustig terugbrengen naar 50 euro 

zoals het altijd was.  

Voorzitter geeft aan dat dit punt niet valt binnen het bespreken van het 

verslag. Het betreft bestuursbeleid. Hij zal de opmerkingen van Jan 

meenemen naar het bestuur en daar bespreken. Daarna komt hij erop terug. 

 

Gerard Ypma zou het huishoudelijk reglement graag prominent kunnen 

bekijken op de website. Dit zou transparant moeten zijn! 

Secretaris zegt dat het zo hoort dat pas als de notulen (van de ALV2015) op 

deze vergadering worden goedgekeurd het HHR prominent op de site komt 

te staan. Tot nu toe stond het ook op de site maar als document van de 

agenda van de ALV2015. 

Het verslag van de ALV 09052015 wordt daarmee goedgekeurd. 

5. Jaarverslag 

Bespreken hoofdstuk per hoofdstuk. 

Bestuur: 

Gerard Ypma: Leden van het bestuur moeten consequent in dezelfde 

volgorde worden genoemd in het verslag zoals op het ANBI formulier. Wordt 

aangepast. 

 

Jan Apperloo stelt voor een groepsapp te maken, dat communiceert 

makkelijker.  

Secretaris vindt dit een goed idee.  

 

Jan vraagt wie binnen het bestuur heeft persoonlijk te maken heeft met een 

onbekende vorm van adca/sca7 heeft. 

Leden van het bestuur gaan hier niet op in i.v.m. privacy.  

 

Leden  

Gerard Ypma: het gaat over 2015, maar het staat vol met 2016. 

Dingen als de Awareness-day horen niet thuis in een verslag over 2015 

Voorzitter reageert: Zelf vind ik het soms handig, om de grote lijn te kunnen 

volgen.  

De vergadering stemt hiermee in. 

Jan Apperloo vraagt voor wie het jaarverslag geschreven is 

De voorzitter reageert: voor de leden.  

Jan Apperloo zegt dat PR beter in de krant gezet kan worden of naar de 
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subsidiegever. 

Voorzitter reageert: Leden moeten op de hoogte worden gehouden. In 

tweede instantie moet er ook een verslag naar de subsidiegever. We zorgen 

dat het jaarverslag ook naar de subsidiegever toe kan, anders moeten er 

twee verschillende jaarverslagen worden geschreven.  

Jan Apperloo: in het verslag staat ergens 2016 vermeld, waar 2015 moet 

staan.  

Dit wordt aangepast.  

 

Public relations 

Gerard Ypma: we hebben op de beurs ‘gezond en wel’ gestaan.  

Deze staat niet in het rijtje. Heleen heeft hier met Hermien gestaan, in 

Kaatsheuvel januari. Beurs voor eerstelijnsartsen. Er is twijfel over wanneer 

dit precies was. De penningmeester zal kijken of er een factuur is van dit 

jaar.  

Gerard Ypma stelt voor de praatgroep op te nemen in het rijtje ‘sociale 

media’ (pagina 8). Volgens de voorzitter is de praatgroep een zelfstandige 

groep los van de vereniging. Het is gestart door verenigingsleden, maar op 

eigen initiatief. Daarom is hij niet opgenomen in het rijtje. Als mensen deze 

praatgroep wel willen betrekken bij de vereniging zullen we kijken wat we 

hier precies mee gaan doen.  

Heleen merkt op dat de praatgroep op de website en op Facebook zou 

moeten worden vermeld. Dit maakt het voor mensen die op zoek zijn naar 

lotgenotencontact makkelijker toegankelijk.  

Voorzitter: er zal gekeken worden hoe we de Facebookgroep actiever 

kunnen maken.  

 

Belangenbehartiging 

Jan Apperloo heeft een vraag over de WMO. 

De voorzitter zegt dat in de middag Stef Verhaegen via zorgbelang hierover 

komt spreken. 

 

Wetenschappelijk onderzoek 

Gerard Ypma vraagt wat de 6 wetenschappelijke onderzoeken zijn die de 

vereniging ondersteunt.  

Voorzitter Kulker weet dit niet uit zijn hoofd, de onderzoeken staan op de 

website vermeld. De keuzes voor de onderzoeken zijn gebaseerd op 
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relevantie voor de leden van de vereniging. De secretaris geeft een kleine 

opsomming:  

- er loopt een onderzoek in Groningen naar SCA-patiënten. Deze gaan onder 

de CT-scan en MRI. Dit is een promotieonderzoek van een dokter.  

- er loopt een onderzoek van Dieneke Verbeek, die vanmiddag zou komen 

spreken, maar dit gaat helaas niet door. Dit onderzoek is al lang geleden 

gestart en heeft te maken met biologische chemica.  

- In Nijmegen loopt er een onderzoek naar een looptraining. Dit is onlangs 

uitgebreid met andere SCA-typen 

- Het hersenonderzoek in Groningen blijft doorlopen. 

- In Leiden loopt het genetisch onderzoek naar SCA-3 en SCA-1 en de ziekte 

van Huntington.  

 

Jan Apperloo: betreurt het dat er indertijd geld is ingezameld voor 

onderzoek naar SCA 6/7. Dit geld staat nu op de bank en er gebeurd niets 

mee. Wat is hieraan te doen? 

Gerard geeft aan dat de penningmeester en hij contact gaan opnemen met 

de mensen die dit initiatief hebben genomen. Er wordt dan o.a. bekeken hoe 

deze middelen voor een onderzoek wel goed in te zetten zijn en past bij de 

bestemming van de inzameling. 

 

Jan Apperloo: Er ontbreekt iets in het financieel jaarverslag over contributie 

externe organisaties, met name contributie voor de NACGG. 

Voorzitter: Dit gaan we uitzoeken.  

 

Financieel jaarverslag 

Penningmeester: We moeten goed gaan kijken hoe we het beschikbare geld 

zo nuttig mogelijk kunnen besteden. In het financieel jaarverslag is te zien 

dat het budget voor de website is toegenomen. In de loop van dit jaar zal 

deze investering terug te zien zijn op de website.  

 

De kascontrolecommissie bestond uit Chris Keller en Otto Scheltema  

Elma Gelens is afgehaakt vanwege een lange reis en verblijf in het 

buitenland.  

Otto heeft een hartkatheterisatie ondergaan. De commissie is dus niet bij 

machte geweest fysiek samen te komen. Otto en Chris hebben beiden wel 

een kritische controle gedaan. 

Zij hebben hun goedkeuring gegeven aan het financieel verslag.  
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9.3  

Iemand vraagt: Wat is de kostprijs van de 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? 

Penningmeester: ongeveer 400 euro.  

 

9.5  

Gerard Ypma: er staat afschrijving 2014, dit moet 2015 zijn.  

Jan Apperloo heeft een opmerking over een vreemd geplaatst geldbedrag.  

Penningmeester: Er is een entering verkeerd gegaan in de opmaak van het 

verslag. De € 120 had bij waarborgsom PostNL moeten staan. 

 

9.5.1.3 

Gerard Ypma: we zouden teruggaan naar 1 rekening.  

Penningmeester: Dat klopt, we hebben als bestuur bedacht dat het niet 

handig was om in een keer alle rekeningen op te zeggen. We hebben de 

rekeningen aangehouden. Zo konden we zien welke automatisch incasso er 

nog werd overgeschreven. We zijn overgegaan naar één rekening waar we 

transacties in verwerken. We hebben in de krant aangegeven dat dit jaar 

(2016) de rekeningen zijn opgezegd. Waarschijnlijk staan ze volgend jaar 

ook nog vermeld in het financieel jaarverslag, omdat daarin de slottotalen 

komen te staan.  

Gerard Ypma. Een post van €10.000 naar €37.000.  

Penningmeester: De Triodos is een verschil van 14 en dan heb je nog een 

deel van de positieve balans.  

 

9.6 

Jan Apperloo heeft een vraag op de spaarrekening krijg je rente, ik zie bij 

interest geen inkomsten. 

Penningmeester: de interest is van de data veranderd naar de lastenkant. 

Dit is op advies van een accountant gebeurd die stichting APN weer 

controleert. 

De interest hoort eigenlijk bij de lastenkant, omdat het niet echt een baat is. 

Het is niet een middel dat je hebt verworven als vereniging. Het is meer een 

boekhoudkundig punt, dat op advies van de accountant is veranderd. 

De kascommissie is hiermee akkoord. 

 

9.7 
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Gerard Ypma: de kosten van de regiodagen worden toch per jaar genoemd? 

Penningmeester: vorig jaar stonden regiodagen als 1 genoemd, we hebben 

dit jaar gekozen om ze uit te splitsen. Daardoor is in de toekomst een betere 

vergelijking mogelijk.  

 

Jan Apperloo: Kun je je herinneren dat een kascontrolecommissie uit het 

verleden iets heeft gezegd over het ruim onderschrijven van je begroting 

Penningmeester: we hebben daarna acties ondernomen om die 

onderschrijving kleiner te maken. Een aantal daarvan zijn wel gelukt, andere 

niet. Daardoor zit er alsnog een onderschrijving in, al is deze al een stuk 

kleiner dan die van vorig jaar. We verwachten dat dit in de toekomst geen 

punt meer zal zijn. 

 

Jan Apperloo: Waarom zeg je dat je alles weg kunt schrijven onder 

landelijke contactdag.  

Penningmeester: Alle dingen hier vallen onder landelijke contactdag. Alleen 

het drukken van het jaarverslag, dat is geen lotgenotencontact.  Dat is een 

bestuurlijke aangelegenheid. Dit kun je niet subsidiabel wegschrijven.  

 

Gerard Ypma: De kosten van de krant zijn erg hoog, hoe kan dat?  

Penningmeester: De krant was vorig jaar vrij laag, omdat in het jaar 

daarvoor een krant extra was betaald. Daardoor was er vorig jaar een krant 

minder. En dit jaar zijn er weer gewoon 4 kranten.  

We hebben het hier ook met de kascommissie over gehad.  

 

Gerard Ypma vraagt zich af waarom er zoveel geld is gegaan naar de 

website.  

Penningmeester: We hebben documenten van de NAF laten vertalen, deze 

komen op de website. Dit zijn documenten waarin op 1 A4-tje per SCA-type 

nuttige informatie wordt gegeven. Medische vertalingen kosten gewoon veel 

geld. We hebben het nu onder website weggeschreven, we hadden het ook 

voorlichting kunnen noemen. 

 

Jan Apperloo: benadrukt nog eens de onderschrijving en dat je jezelf als 

bestuur te kort doet. 

 

Penningmeester: we proberen ons geld zo goed mogelijk te besteden. We 

hebben hier actie toe ondernomen.  
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Bevindingen kascontrolecommissie:  

Geen aanvullingen op penningmeester.  

De vergadering verleent het bestuur decharge. 

 

6. Benoeming kascontrolecommissie voor de cijfers van 2016 

Elma Gelens en Chris Keller gaan eruit. Otto Scheltema blijft nog een jaar.  

Jan Apperloo, Gerard Ypma, Dhr. Dindajal stellen zich beschikbaar. Marja 

Hollander bied zich aan als reserve. 

Nieuwe commissie wordt:  

Otto Schelteman 

Dhr. Dindajal 

Marja Hollander 

7. Toevoeging van artikel 10 aan het huishoudelijk reglement wat 

betreft de MAR 

Voorzitter: dit is besproken met de MAR, dus ik stel voor dat we dit als ALV 

ongewijzigd overnemen. 

applaus.  

Jan Apperloo is ertegen en meldt dat er genoeg hierover in de statuten 

staat.  

Iemand vraagt: wat is de Mar eigenlijk? 

Voorzitter: de medische adviesraad van de vereniging, die het bestuur 

adviseert over medische zaken en medische vragen van leden 

beantwoorden. 

8. Bestuurssamenstelling 

Aftredend en herkiesbaar: Els Zwetsloot 

Aftredend en herkiesbaar: Henk van Lambalgen 

Aangenomen 

Aftredend en niet herkiesbaar per november: Wilbert Uijl. We hebben een 

advertentie geplaatst voor penningmeester. We hebben daarin nog niet 

kunnen voorzien. Penningmeester heeft gezegd dat hij in ieder geval nog het 

jaarverslag voor 2016 wil regelen en de jaarrekeningen. We kunnen Wilbert 

tot die tijd behouden als penningmeester, herkiezen, dan hebben we de 

continuïteit van het financiële gedeelte gewaarborgd. 
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Dit voorstel is aangenomen. 

Iedereen gaat akkoord met deze samenstelling van bestuur. 

9. Benoemen Helen Rikken tot erelid. 

Oud-voorzitter en erelid Ewout Brunt spreekt haar toe via het scherm: Helen 

is meer dan 20 jaar betrokken bij de vereniging. Zij is samen met haar nu 

overleden man Henk medeoprichter geweest van de vereniging. Ze is als 

vicevoorzitter in het bestuur werkzaam geweest. Ewout zegt dat hij de 

samenwerking met Heleen als zeer warm en inspirerend heeft Ervaren. 

Energiek, toegewijd en bescheiden. Hij denkt met veel plezier en trots terug 

aan de vergaderingen. 

Hij is dankbaar voor de grote bijdrage van Helen (en haar man) aan de 

vereniging en aan het mogelijk maken van hersenonderzoek. Namens de 

vereniging ontzettend veel dank aan Helen en moge zij nog lang bij de 

vereniging betrokken zijn.  

Helen krijgt de oorkonde en een bloemetje uitgereikt 

10. Rondvraag 

Christiaan Mensinga rijdt elk jaar een grote sponsorloop voor weduwe en 

wezen in Kosovo. Hij is nog op zoek naar een gastgezin in de omgeving van 

Oss. Wie kan hem helpen aan een adres? 

Heleen Mensinga krijgt door de voorzitter een bloemetje uitgereikt namens 

het bestuur voor jarenlange inzet en bewezen diensten met name i.v.m. 

lotgenotencontact en beurzenorganisatie. 

11. Om 13:00 uur sluit de voorzitter de vergadering 

De gastvrouwen krijgen een bloemetje. Els verzorgd dit na afloop van de 

vergadering, omdat de gastvrouwen op ons staan te wachten met een hapje 

en een drankje. 

Hierna geeft de voorzitter nog wat informatie over het middagprogramma. 


