PLATFORM VG ZUIDOOST-BRABANT
Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 14 december 2020
De aanwezigen staan vermeld in de lijst op de achterste pagina van dit verslag.

•

Opening en vaststelling agenda
Maarten Haasnoot heet de aanwezigen van vanavond van harte welkom en is blij dat er toch veel mensen
aanwezig zijn. We hadden gehoopt een ALV face-to-face te kunnen houden maar helaas zat er dat niet in. Het
was een vreemd jaar, ook hebben 2 bestuursleden helaas hun bestuursfunctie opgezegd, maar we zijn blij dat
we nieuwe bestuursleden welkom kunnen heten. Maarten stelt de agenda vast en opent de vergadering.

•

Ingekomen / uitgaande stukken en mededelingen
Ad den Hartog geeft aan dat Carel van de Berk heeft gevraagd of de problematiek van wonen in het platform
besproken kon worden. Na overleg door Hans Schalkwijk met Carel is besloten dat dit meer een onderwerp is
voor de sociale domeingroepen. Het platform volgt dit wel.

•

Vaststelling verslag vorige vergadering (15-04-2019) Het verslag wordt na tekstuele wijziging vastgesteld.

•

Bestuur: Aftredend en voordracht nieuwe bestuursleden
In de loop van 2020 gaf Esther Liebregts aan het voorzitterschap van het Platform niet meer te kunnen
combineren met haar eigen werk en ze is gedurende dit jaar teruggetreden. Bert van Drunen moest om
lichamelijke klachten aftreden.
Gelukkig hebben we Erwin Meinders en Hans Schalkwijk bereid gevonden om toe te treden als bestuurslid. Zij
stellen zich voor. Hans Schalkwijk (1951) is vader van een meervoudig beperkte zoon Joost (1980). Hans heeft 40
jaar bij de politie in Brabant Zuid Oost gewerkt in meerdere functies, van agent in de straatdienst tot oprichter
van het Veiligheidshuis Eindhoven. In dit samenwerkingsverband werden veel onderwerpen aangepakt, zoals
jeugdzorg, veelplegeraanpak en mensenhandel. Na zijn pensioen in 2012 werd hij tot 2017 voorzitter van de
stichting Ons Huis een ouder/wooninitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij heeft nu nog
zitting in het bestuur. In 2014 werd hij lid van de participatiecommissie een adviesorgaan voor het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven. Zij adviseerden het college over veel onderwerpen
met betrekking tot het sociaal domein. Na opheffing van deze commissie trad hij toe tot de Cliëntenraad Sociaal
Domein van de gemeente Eindhoven en heeft zitting in de werkgroep WMO van die raad. Hans is tevens
medeoprichter van het Steunwiel de groep ervaringsdeskundigen met een licht verstandelijke beperking.
Erwin Meinders (1970) is een sociale ondernemer en innovatiestrateeg. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring in het
ontwikkelen en vercommercialiseren van kennis en technologie voor onder andere hightech-systemen en
medische apparatuur. Als zorgvrijwilliger werkt hij al 25 jaar met mensen met een verstandelijke beperking.
Sinds 5 jaar zet hij zijn kennis en ervaring in voor het implementeren van innovaties en ondersteunende
technologie voor zorgvraagstukken in de VG-sector. Erwin is oprichter en directeur van Mentech, een bedrijf dat
o.a. de HUME, een emotieherkenningssysteem voor mensen met een verstandelijke beperking, ontwikkelt.
Daarnaast is Erwin oprichter van stichting ROSA, een stichting die de kwaliteit van bestaan van mensen met een
verstandelijke beperking wil verhogen door het toepasbaar maken van onderzoek en kennis.
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BENOEMING
Maarten vraagt om instemming van het voorstel tot benoeming van Hans Schalkwijk en Erwin Meinders als
bestuursleden. Er wordt unaniem ingestemd met hun benoeming.
Maarten geeft aan dat het ook met de benoeming van beide heren nog een relatief klein bestuur is en vraagt of
meerdere mensen zouden willen deelnemen hierin. We zouden graag meer bestuursleden hebben en hij roept
dan ook de leden op zich hiervoor aan te melden.

• Financiën jaarrekening 2019 en begroting 2020 (inclusief instemming), conceptbegroting 2021
Ad Schoenmakers zou een toelichting geven maar helaas is de verbinding erg slecht. Na enige tijd wordt
besloten dat Ad de vergadering verlaat en op een ander tijdstip door Maarten wordt bijgepraat.
Fons van de Gevel en Carel vormden de kascontrolecommissie dit jaar, maar deze heeft door het coronavirus
niet plaatsgevonden. Fons vult aan dat met Ad is afgesproken dat er in het voorjaar 2021 de jaren 2019 en 2020
in één keer worden gecontroleerd.
Maarten vraagt of de leden akkoord kunnen gaan met de opgestelde jaarrekening.
Fons vraagt waarom er een negatieve begroting is? Hij had toch op 0 kunnen staan. Anja Lissone vraagt of er
een buffer is: is er een beetje vermogen? Maarten zegt dat er een kleine buffer is maar AdS was verplicht een
gecombineerde jaarrekening te maken.
Wim de Jong geeft aan niet te kunnen zien waaraan het geld is uitgegeven. Maarten antwoordt dat deze vraag
en andere vragen worden doorgespeeld naar AdS. Hij vraagt of de aanwezigen in te stemmen met de
jaarrekening. Wim geeft aan dat hij op basis van deze stukken zou tegenstemmen.
BESLUIT
Jaarrekening wordt nog niet goedgekeurd. Maarten vraagt AdS om een toelichting op de gestelde vragen en
daarna zal er (na akkoord kascontrole) schriftelijk aan de leden om goedkeuring worden gevraagd. Eventuele
vragen kunnen ook per mail aan AdS gesteld worden. In het voorjaar komen we hierop terug.

• Platform/Steunwiel 2019 /2020 en vooruitblik 2021
Maarten geeft aan dat er in 2019 veel is gedaan aan activiteiten. Het Platform bleef wekelijkse Docu-alerts
versturen en er is i.s.m. Severinus een dementietafel georganiseerd. Ook kregen we de ANBI-status voor het
Platform en de Zilveren Prokkel voor Steunwiel. Tevens is Mark van Acht in 2019 aangesloten bij Steunwiel en
Steunwiel heeft zijn activiteiten kunnen voortzetten. Een belangrijk succes is het aannemen van een motie
‘communiceren met laaggeletterden’ in de gemeente Eindhoven. Andere bijeenkomsten Steunwiel gingen over
daten en EHBO.
Ook in 2020 waren er veel plannen maar helaas zijn de meeste activiteiten door de coronacrisis niet
doorgegaan. De belastingavond ging nog wel door i.s.m. Govers Accountants & Adviseurs Eindhoven. Ook is er
overgegaan op een ander nieuwsbulletin i.p.v. de kwartaal nieuwsbrieven, hierop komen goede reacties.
Steunwiel communiceerde over corona met behulp van filmpjes: (https://www.steunwiel.com/corona-update10/), op die manier bleven we communiceren met onze leden. Er is veel samengewerkt en veel
gecommuniceerd over hoe het in de zorgorganisaties ging en wat er landelijk gebeurde. Er waren veel
activiteiten in het kader van belangenbehartiging, onder andere door het opzetten van een werkgroep voor
belangenbehartiging.
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Tevens zijn er plannen voor uitbreiden Steunwiel naar de regio o.a. door een subsidieaanvraag bij ZonMW. Wat
betreft deze subsidieaanvraag zijn we al doorgestroomd naar de 2e ronde. 15 December 2020 om 12 uur moet
het plan worden ingediend om subsidie te krijgen. Enerzijds gaat het over behartigen van belangen en aan de
andere kant gaat het om informeren van de doelgroep dóór de doelgroep: bijvoorbeeld thema-activiteit op
sport en beweging, verkiezingen, geldzaken e.d. Dit gaan we doorzetten en nog intensiever organiseren.
De gemeente Helmond wil graag in 2021 in contact komen met Steunwiel, is ook afhankelijk van de subsidie van
ZonMW. Meerdere gemeentes hebben de intentieverklaring ondertekend. Eindhoven financiert al 3 jaar,
volgend jaar voor het 4e jaar. Met de financiering van ZonMW kunnen we laten zien wat we in Eindhoven
hebben gedaan. Met een deel van de mogelijke ZonMW subsidie willen we eventueel ook mensen in Steunwiel
inkopen.
Fons vraagt waarom het bestuur meedoet met een subsidieaanvraag? Maarten: Dit is een prachtige kans om als
Steunwiel activiteiten te kunnen doen voor andere gemeenten. Daarnaast was in de vorige ALV expliciet gevraagd door de leden om de activiteiten van Steunwiel juist uit te breiden naar de regio. Marijke Blom merkt op
graag wat meer betrokken te zijn als regionaal bestuur.
Ze vraagt of het platform de focus wel heeft om de doelgroep te behartigen waar het nog niet vanzelfsprekend
is dat deze belangen er zijn. Ze wil als lid graag betrokken worden bij de stappen die worden gemaakt en wacht
af hoe het gaat met de subsidie van ZonMW en mocht dit doorgaan, wil ze graag meedenken. Maarten vraagt
naar meerdere gegadigden voor een denktank. Jan Leenders wil hier ook aan deelnemen. Maarten geeft aan dat
iedereen die hiervoor belangstelling heeft, zal worden benaderd als er subsidie is toegekend.
De belangenbehartiging heeft zich vooral toegespitst op de zorgorganisaties. Ook landelijk hebben we ons laten
horen. Er wordt gevraagd om inzage in de subsidieaanvraag ZonMW.

• Input van lid organisaties
Maarten vraagt of er zaken zijn die men wil delen.
Fons van de Gevel geeft aan dat dit rondje ook is bedoeld om van elkaar te horen hoe men met e.e.a. omgaat.
G. van Bussel merkt op dit te ondersteunen en juist in deze tijd te leren van elkaar en om in contact te blijven.
Een online sessie als deze vaker doen om name ervaringen uit te wisselen.
Jan Leenders vertelt dat KansPlus Gemert muziekles heeft gegeven aan de cliënten die daaraan mee konden
doen. Ook met Sinterklaas is een cadeautje gebracht aan cliënten en digitaal een quiz gemaakt waar veel
mensen aan mee hebben gedaan.
Anja Lissone vraagt wanneer een volgende ALV wordt gepland, dan wil ze meer vertellen over hoe de mentoren
toch in contact bleven.
Marijke Blom geeft aan dat er veel verschillende activiteiten zijn geweest bij KPS Eindhoven/Helmond/de
Kempen. Soms is de afstand een groot probleem, soms helemaal niet en steeds is er met de leden gekeken hoe
iets tot stand kon worden gebracht. Er is vandaag (14-12) in overleg met diverse partijen besloten een
verwendag te organiseren bij Severinus later in 2021 voor mensen met een laag niveau. Iedereen uit de regio is
welkom maar het is wel met name bedoeld voor mensen met een laag niveau. AddH vraagt om een stukje voor
in de nieuwsbrief, dat kan t.z.t. maar is nu nog te vroeg.
Wim de Jong geeft aan dat de CR Severinus normaal altijd 2 thema-avonden organiseert, maar in de coronatijd
was verbinding houden lastiger. Zij hebben alle verwanten uit de achterban benaderd om eenmaal per 2
maanden een vragenlijst te beantwoorden en hierop hebben ruim 100 mensen positief gereageerd. De eerste
enquête is achter de rug en heeft veel input gegeven. Jeanne Raaphorst vraagt om een kopie van de vragenlijst.
Wim vraagt dit na bij zijn achterban. Hij zal beknopt aanleveren hoe zij dit hebben opgezet.
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•

Rondvraag
Fons heeft een vraag vanuit de Cliëntenraden. Zij zijn op zoek naar hoe zij met vrijwilligers kunnen
communiceren binnen een tool die iedereen snapt en die recht doet aan de privacy. Erwin Meinders
geeft aan dat je kunt communiceren via een livestream. Erwin is bereid hier meer info over te
verstrekken.
Anja vraagt naar een avond over verslavingsproblematiek. Ze zou graag willen dat die volgend jaar op
het programma zou staan.

Er zijn verder geen vragen voor de rondvraag.
Maarten bedankt iedereen voor zijn en haar bijdragen en geeft aan dat er wordt teruggekomen op de financiën.
Hij wenst ondanks de coronamaatregelen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2021.

Actielijst
Datum Actie
14-12-2020
14-12-2020
14-12-2020
14-12-2020
14-12-2020
14-12-2020
14-12-2020
14-12-2020
14-12-2020
14-12-2020

Oproep tot uitbreiding bestuur
Aanpassen verslaglegging/verantwoording over 2019
Kascontrole plannen over 2019 en 2020
Bij zicht op een positieve uitslag van ZonMW leden benaderen
voor verdere uitrol van de regionale plannen
Aanvraag ZonMW distribueren
Online sessie plannen i.v.m. uitwisselen/informeren
Plannen volgende ALV (april), Anja geeft toelichting Mentorschap
Verzoek om input voor nieuwsbrief, o.a. verwendag in 2021
Informatie delen over enquête van Severinus
Anja vraag naar thema-avond over verslavingsproblematiek
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Wanneer

Wie

2021
1e kw 2021
1e kw 2021
1e helft 2021

Leden
Ad Schoenmakers
Ad Schoenmakers
Bestuur

Januari 21
1e kw 2021
ALV April
Doorlopend
1e kw 2021
Iom Steunwiel

Ad d Hartog
Bestuur
Bestuur
Leden
Wim de Jong
Bestuur
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Deelnemers
Aanwezig
Dhr. A. Schoenmakers
Dhr. A. Schoenmakers
Dhr. M. Haasnoot
Dhr. A. den Hartog
Dhr. H. Schalkwijk
Dhr. E. Meinders
Mw. I. de Rooij
Dhr. F. van de Gevel
Mw. G. van Bussel
Dhr. J. Leenders
Mw. M. Blom-Laschek
Mw. A. Lissone
Dhr. W. de Jong
Mw. J. Raaphorst
Mw. M. Bevers
Dhr. C. Houtert

ORGANISATIE
Platform VG
Platform VG
Platform VG
Platform VG
Platform VG
Platform VG
Notulen
KansPlus Asten/Someren/Deurne
KansPlus Asten/Someren/Deurne
KansPlus Gemert
KansPlus Sien Ehv Helmond
Mentorschap
Cliëntenraad Severinus
Cliëntenraad SWZ
WG Belangenbehartiging
Lunet

Verhinderd/afwezig
Dhr. C. van de Berk
Mw. H. van Overbeek
Mw. A. van de Kerkhof
Mw. M. Geling
Mw. J. Raven
Mw. T. Eulderink
Mw. Mia Kusters
Dhr. D. Kox
Dhr. M. van Acht
Dhr. G. van Dinther
Mw. J. Verberne (JB)
Mw. G. Leenders

ORGANISATIE
E-MAIL
Adviesraad zorg en samenleving Oir carel.vandenberk@gmail.com
CCR ORO
HvOverbeek2@oro.nl
Kansplus Gemert
ansvdkerkhof@gmail.com
Netwerk Rondom
marian@prokkel.nl
CCR Lunetzorg
j.raven@lunetzorg.nl
St. Downsyndroom (SDS)
tineke.eulderink@onsbrabantnet.nl
Naar Keuze/St. Downsyndroom
mia@naar-keuze.nl
Steunwiel
dirk@wegwijzer040.nl
Steunwiel
mark@wegwijzer040.nl
WG Belangenbehartiging
geervandinther@gmail.com
Kempenhaeghe
jaantjeverberne@gmail.com
De Berkenschutse
gerrie.leenders@berkenschutse.nl
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E-MAIL
aemschoenmakers@onsbrabantnet.nl
a.schoenmakers@oirschot.nl
maarten_haasnoot@yahoo.com
ad.denhartog@platformvgzuidoostbrabant.nl
johannes.schalkwijk@outlook.com
erwin.meinders@mentechinnovation.eu
ine.de.rooij@severinus.nl
voorzitter@kansplus-asd.nl
voorzitter@kansplus-asd.nl
kansplusgemert@hotmail.com
m.blomlaschek@gmail.com
mentorschapzob@gmail.com
wim@daljong.dds.nl
jeanne.raaphorst@gmail.com
mjtbevers@gmail.com
kent@houter.nl
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