PLATFORM VG ZUIDOOST-BRABANT
Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 15 april 2019
De aanwezigen staan vermeld in de lijst op de achterste pagina van dit verslag.
Uitgenodigd:

1. Opening en vaststelling agenda
M. Haasnoot heet de aanwezigen van vanavond van harte welkom en zegt dat de voorzitter E. Liebregts verhinderd is
vanavond. Hij geeft aan dat een aantal mensen zich heeft afgemeld, maar is blij met de opkomst. M. Haasnoot stelt de
agenda vast en opent de vergadering.
M. Haasnoot stelt voor om een voorstelrondje te maken. Hij vraag B. van Drunen zich wat uitgebreider voor te stellen
omdat vanavond gestemd gaat worden m.b.t. benoeming tot bestuurslid van het Platform.
De aanwezigen stellen zich voor.
BENOEMING
M. Haasnoot vraagt om instemming van het voorstel tot benoeming van Bert van Drunen als bestuurslid.
Er wordt unaniem ingestemd met zijn benoeming.
2. Ingekomen / uitgaande stukken en mededelingen
A. den Hartog geeft aan dat wekelijks stukken binnenkomen voor de Docu Alert, waarvan elke keer 450 tot 500 exemplaren worden verstuurd. Verder zijn er geen ingekomen stukken.
Hij vertelt verder contact te hebben met ORO, Lunetzorg, Severinus en SWZ die allen zeer tevreden zijn met het Platform
als ondersteuner. J. Raaphorst geeft aan graag te horen wanneer het Platform op bezoek komt bij SWZ.
C. van den Berkt stelt voor om Cello aan dit lijstje toe te voegen. A. den Hartog zegt dat Cello meer in Midden-Brabant
opereert. M. Haasnoot geeft aan dat het goed is om ambitieus te zijn, maar het Platform heeft het al druk genoeg met de
huidige leden.
J. Raaphorst vertelt dat SWZ is bezig met de herinrichting van Zonhove. Ze zit in de projectgroep als lid van de CR.
Zonhove is erg verouderd en er moet veel geregeld worden: e.e.a. moet worden afgebroken en opnieuw opgebouwd.
3. Jaaroverzicht activiteiten 2018 (PowerPoint)
• Nieuwe medewerkers per begin 2018
• Politiek debat 15 maart over stemmen VG
• Belastingavonden 27 februari en 6 maart zeer goed bezocht
• Bijeenkomst Dementietafel op 27 maart
• Bijeenkomst regionale Cliëntenraden 14 mei
• Platform participeert in project emotie detectie
• Steunwiel van start in 2e Q, OCO afgebouwd in 3e Q: nu minder geld, maar het is gelukt om voor Steunwiel voldoende middelen te krijgen.
• Doorbraak bewustwording en problemen LVB’ers bij gemeente Eindhoven: dat was een avond dat men het doorkreeg bij de gemeente en alles in een stroomversnelling kwam.
• Anbistatus voor Platform
• Bert van Drunen kandidaat bestuurslid: is vanavond benoemd tot bestuurslid
• Platform neemt ‘stokje’ over van ORO: ooit ontstaan dat een zorginstelling het stokje krijgt en daar iets mee moet
doen: ORO heeft een dag georganiseerd en vroeg of het Platform dit stokje wil overnemen. We willen in het najaar het stokje overdragen aan een andere club in een evenement waar we de hele regio bij willen betrekken.
• Training keukentafelgesprekken gepland voor begin 2019: aangeboden door Platform Haaglanden die dat hebben
ontwikkeld. Twee avonden gehad begin dit jaar.
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•

Peilen belangstelling voor thema ouder wordende mens met VB: weer een oproep gedaan of er belangstelling is
voor een thema-avond hieronder.
Veel van de leden hebben hiervoor belangstelling.

4. Thema presentatie project LVB 2018
D. Kox vertelt wat er in 2018 is gedaan en wat de plannen zijn voor 2019.
In het 2e kwartaal van 2017 is dit project gestart met subsidie en in 2018 heeft D. Kox dit overgenomen. Er is een kick-offbijeenkomst georganiseerd over hoe men nu eigenlijk communiceert met inwoners van Eindhoven. Ze zijn voornamelijk
bezig geweest om aan te geven hoe de communicatie gaat met de groep LVB ‘ers.
In 2019 worden thema-avonden georganiseerd, onder andere over de Europese Verkiezingen. De gemeente Eindhoven
geeft hier volledige medewerking aan. Ook worden er avonden georganiseerd over bewindvoering, schulden en seksualiteit. Verder zijn er contacten met zorginstellingen, Ergon e.d., om aandacht te vragen voor de groep LVB. Het gaat erg
goed, Bij het project zijn nu 6 ervaringsdeskundigen.
C. van den Berk vraagt hoe de LVB-er woont en of daar aandacht voor is. D. Kox zegt dat dit geen zorgtaak is van Steunwiel. Wel is er contact met Springplank (organisatie voor dak- en thuislozen) die ook veel problematieken ervaart met de
groep LVB-ers. De druk wordt hoog omdat er zoveel te doen is en mede daardoor vallen er mensen af.
M. Blom vraagt of er wat gedaan wordt aan scholing of blijven de leden zo authentiek mogelijk. Ze wijst op Markieza.
Deze organisatie organiseert veel in de GGz-zorg. D. Kox geeft aan dat de opleiding tot ervaringsdeskundige aan de ene
kant bescherming geeft, maar aan de andere kant druk, omdat er toch wat geleerd moet worden.
M. Haasnoot bedankt D. Kox voor zijn heldere toelichting en oppert dat er wellicht een klankbordgroep kan worden opgericht. Hij zegt verder dat er binnen de keukentafelgesprekken een heel handig boekje is gemaakt dat voor iedereen te
verkrijgen is. D. Kox beaamt dat dit inderdaad een heel handig bruikbaar instrument is.
D. Kox geeft aan dat er een soort vertaling van de Stemwijzer wordt gemaakt m.b.t. de verkiezingen en deze is voor iedereen te verkrijgen. Mocht hij iets kunnen komen toelichten, vraagt hij de leden dit aan hem te laten weten.
5. Vaststelling verslag ALV 2018
Het verslag wordt na tekstuele wijziging vastgesteld.
6. Jaarrekening 2019 en begroting 2019: stukken worden nagezonden
A. Schoenmakers geeft een toelichting op hoofdlijnen op zowel het financieel jaarverslag als op de begroting 2019.
Er zijn met twee toelichtingen gemaakt: een m.b.t. het financieel jaarverslag 2018 en een m.b.t. de Begroting 2019 en deze worden doorgenomen.
De Jaarrekening moet formeel worden vastgesteld door de leden vanavond.
Er is meer uitgegeven dan begroot, onder andere doordat er een stukje subsidie is terugbetaald aan de gemeente
(2877 euro). M. Blom vraagt naar de bijdragen door derden: A. Schoenmakers zegt dat er dit jaar geen extra bijdrage van
zorginstellingen is ontvangen.
Er is ruim 35.000 euro subsidiegeld niet opgemaakt, maar ook enkele meetpunten niet behaald die de gemeente bij het
afgeven van de beschikking en het beschikbaar stellen van de subsidie heeft bepaald. Dit geld is gereserveerd voor eventuele terugvordering door de gemeente.
Het Eigen Vermogen gaat redelijk hard omlaag, omdat de bestuurskosten overschreden worden.
BESLUIT
De leden stemmen in met de jaarrekening 2018.
Begroting 2019
Bij de bestuurskosten wordt een tekort verwacht van € 620,-. Al jaren wordt er met verlies gerekend. De penningmeester
waarschuwt dat er maatregelen moeten worden getroffen wil het Platform blijven bestaan.
Hij doet hiertoe de volgende concrete voorstellen:
1. Verlaging van de lasten / uitgaven is niet mogelijk, we zitten aan de onderkant.
2. Bijdragen van derden / sponsoring is niet realistisch want derden verstrekken geen bijdragen voor de jaarlijkse
exploitatie.
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3. Dan resteert slechts één mogelijkheid >> extra verhoging contributie met 17,5%
F. van de Gevel vraagt waar dit geld vandaan moet komen, het is best veel om te vragen aan de leden.
A. den Hartog geeft aan dat hij ervan overtuigd is dat de zorginstellingen best eenmalig geld willen geven aan het Platform, want het Platform verricht ook veel goed werk. J. Raaphorst vraagt of er al eens is gedacht aan de Rotary e.d. A.
Schoenmakers geeft aan dat er geld gevraagd mag worden voor projecten, maar niet voor de exploitatie.
Hij zegt verder dat er aan de grote organisaties een grotere bijdrage kan en moet worden gevraagd en aan de leden gewoon 3% extra als correctie.
Besluitvorming tijdens de ALV
Vanuit het bestuur stellen wij de aanwezige leden voor om:
1. De begroting 2019 van Platform VG ZOB vast te stellen met een tekort van € 620,2. Dit tekort te dekken door een extra verhoging van de contributies met 3% naar de leden.

BESLUIT
De begroting wordt vastgesteld met een tekort van € 620,-.
De contributie wordt verhoogd voor de leden met 3%.
A. Schoenmakers maakt een nieuwe berekening en het bestuur gaat aan de slag met het vragen van een grotere bijdrage aan de organisaties.
7. Project ‘Stokje ORO 2019”/ Prokkel
M. Haasnoot geeft aan dat hij het evenement dat georganiseerd gaat worden als Prokkelactiviteit gaat presenteren, maar
dan moet deze activiteit plaatsvinden in de 2e week van juni. Input van de vertaling stemwijzer wordt aangemeld als
Prokkelactiviteit en deze wordt landelijk gedeeld.
8. Input aanwezige lidorganisaties
J. Raaphorst zegt dat er een nieuwe bestuursvorm is: er zijn nu 2 directeuren: een directeur zorg Zonhove en een directeur zorg regio. M. Haasnoot vraagt om een stukje te schrijven over de verbouwing van Zonhove, dit is heel interessant
voor in de nieuwsbrief. J. Raaphorst geeft aan dat dit wellicht na goedkeuring van de CR gepubliceerd kan worden. Zij noteert dit.
A. Schoenmakers geeft aan dat er een goede thema-avond is georganiseerd over EHBO. Het bestuur heeft aangegeven
dat zij over 4 jaar absoluut gaan stoppen. Als er zich niemand beschikbaar stelt, houdt het op te bestaan.
A. den Hartog bedankt Severinus voor de gastvrijheid en de drankjes en hapjes.
F. van de Gevel van KansPlus Asten/Someren/Deurne zegt dat er binnenkort 12 bestuursleden zullen zijn die donderdag
in een ALV worden aangesteld.
M. Blom vraagt m.b.t. de thema-avonden van de ouder wordende mens of er al eens is gedacht om dit te doen over de
jongvolwassene (18+). Dat wil KansPlus Sien gaan organiseren.
F Spijkers vraagt of er een datum is voor de bijeenkomst m.b.t. de ouder wordende mens. M. Haasnoot zegt dat er nu
wordt geïnformeerd of er voldoende interesse is en daarna wordt een datum vastgesteld.
9. Rondvraag
A. Schoenmakers vraagt of er een kascontrolecommissie kan worden ingesteld vanuit deze leden.
C. van de Berk en F. van de Gevel melden zich hiervoor aan.
Er zijn verder geen vragen voor de rondvraag.

M. Haasnoot bedankt iedereen voor zijn en haar bijdragen en vraagt om nog gezamenlijk een drankje en hapje te nuttigen
10. Sluiting om 22.00 uur
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Organisatie
KansPlus Sien
Kansplus Asten /Someren/Deurne

Naam
Mw. Thea Slofstra
Dhr. F. van de Gevel
Mw. M. Swinkels
Kansplus Gemert
Dhr. Leenders
Mw. A. van de Kerkhof
Kansplus Eindhoven/Helmond/de Kempen Mw. Blom-Laschek
Mw. F. van der Wal
Dhr. P. Jacobs
Dhr. H.M.G.A. Tholen
Kansplus Valkenswaard
Dhr. J. Tillemans
Dhr. T. vd Bosch
NVA Noord Brabant
Dhr. R. de Witte
Dhr. R. Wilting
St. Down Syndroom Kern Brabant (SDS)
Mw. T. Eulderink
CCR Lunetzorg
Mw. J. Raven
CCR Oro (incl. Diomage)
Mw. H. van Overbeek
Mw. M. Kusters
Cliëntenraad SWZ
Mw. J. Raaphorst
Dhr. M. van Zutven
Cliëntenraad Severinus
Dhr. W. de Jong
Mw. M. Bevers
Cliëntenraad Kempenhaeghe
Cliëntenraad
PWA School MR
Mw. Marian v/d Boomen
School MGR Bekkers
Algemeen
ZLM de Grote Aard Eersel
Algemeen
De Berkenschutse MR
Dhr. Matte Tijssens
Onderling Sterk
In navraag bij Ad
Stichting mentorschap Zuidoost Brabant Mw. A. Lissone
Dhr. P. Vermeeren
Mw. A. Verdonck
Netwerk Rondom
Dhr. H. Thomas
Mw. G. Conradi
RPSW
Mw. E. van Sprang
RPSW/Ons Huis
Dhr. F. Spijkers
Naar Keuze
Dhr. F. Jansens
Prokkel
Dhr. M. Haasnoot
Adviesraad zorg en samenleving Oirschot Dhr. C. van den Berk
Adviesraad zorg en samenleving Oirschot Dhr. K. Houter
Platform VG regio Midden en West Brabant
Dhr. L. Pierse
Dit Koningskind
Dhr. J. Molema
Lunetzorg
Dhr. R. Slaghuis
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Platform VG Zob

Maarten Haasnoot
Ad den Hartog
Ad Schoenmakers
Bert van Drunen
Ilse van Hoof
Dirk Kox
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geen lidorganisatie
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