PLATFORM VG ZUIDOOST-BRABANT
Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 14 september 2021
De aan- en afwezigen staan vermeld in de lijst op de achterste pagina van dit verslag.
1. Opening en vaststelling agenda
Maarten Haasnoot heet de aanwezigen van vanavond van harte welkom. Hij introduceert Patrick Vermeeren, hij
is de opvolger van Anja Lissone van Stichting Mentorschap ZO-Brabant. Patrick zal een presentatie verzorgen
vanavond: “Als iemand niet meer zelf kan beslissen”. Hij geeft aan dat Ad den Hartog via inbellen zal deelnemen
aan de vergadering.
Jeanne Verberne wil graag ‘Corona en de toegang voor de mensen met een verstandelijke beperking bij festivals
e.d.‘ op de agenda hebben, dit omdat veel verstandelijk beperkte mensen geen telefoon hebben. Dit agendapunt wordt voor de pauze ingelast, als agendapunt 7.
Maarten stelt de agenda vast en opent de vergadering.
2. Ingekomen / uitgaande stukken en mededelingen
Marijke Blom geeft aan dat op 3 oktober a.s. de verwendag plaatsvindt voor ernstig verstandelijk beperkte mensen bij Severinus, hierover wordt een stukje geplaatst in de nieuwsbrief. Ook wordt in de nieuwsbrief de aankondiging van de theaterdag op 31 oktober a.s. in de Schalm in Veldhoven meegenomen.
3. Vaststelling verslag vorige vergadering (14-12-2020)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt bijgewerkt.
M.b.t. actiepunt ‘Bij zicht op een positieve uitslag van ZonMW leden benaderen voor verdere uitrol van de regionale plannen”, wordt opgemerkt dat de toekenning helaas niet is doorgegaan.
4. Financiën jaarrekening 2019/2020 en begroting 2021 (inclusief instemming), kascontrole (decharge penningmeester), nieuwe samenstelling kascontrole
Ad Schoenmakers geeft een toelichting via PowerPoint. Hij behandelt 3 onderwerpen.
De Jaarrekening 2019, de jaarrekening 2020 en de begroting 2021.
Jaarrekening 2019
Er zijn minder uitgaven aan bestuur ondersteuning door minder vergaderingen.
Het overschot in 2019 is € 5.439,- dit brengt het saldo op 31-12-2019 op € 10.059,-.
Het voorstel uit de vergadering van 14 december 2020 (instemmen met de resultatenrekening 2019 en instemmen met de bestemming van het resultaat 2019) is aangehouden tot de ALV van vandaag.
BESLUIT
De leden stemmen in met de resultatenrekening 2019 en met de bestemming van het resultaat 2019 en verlenen décharge over 2019 aan de penningmeester van het Platform.
Jaarrekening 2020
Er zijn grote verschillen bij de uitgaven door COVID-19, minder thema-avonden, minder uren directe coaching
Steunwiel en lagere kosten vrijwilligers. Het tekort tussen de uitgaven en inkomsten is volledig gedekt door subsidie van de gemeente Eindhoven.
BESLUIT
De leden stemmen in met de resultatenrekening 2020 en verlenen de penningmeester Platform décharge over
2020.
Begroting 2021
De projectbegroting is ingediend bij de gemeente Eindhoven: het Platform moet voor 1 mei 2022 inhoudelijke
en financiële verantwoording afleggen aan de gemeente Eindhoven.
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Waarschijnlijk komt er iets minder aan externe inkomsten binnen dan verwacht, omdat de Coronapandemie
langer is doorgegaan dan verwacht.
BESLUIT
De leden stemmen in met de begroting 2021.
De kascommissie wordt bedankt voor hun werkzaamheden en er wordt een nieuw lid gezocht. Fons blijft lid van
de kascommissie en Marijke wordt het nieuwe lid.
5. Stand van Zaken Platform/Steunwiel 2020/2021
Maarten geeft aan dat er nog 2 digitale bijeenkomsten zijn geweest.
Erwin en Hans zijn met name druk bezig met het Steunwiel. Erwin vertelt dat hij en Hans samen met de coach
een plan van aanpak hebben gemaakt. De betrokkenheid van de kernleden was gering en dit is door COVID-19
nog veel minder geworden. De kernleden zijn 2 mensen die intensief met de coach samenwerkten. De coach is
per eind mei jl. gestopt met het Steunwiel. Ad Schoenmakers vult aan dat de coach geen vertrouwen meer had
in de goede afloop. Vervolgens heeft het bestuur de samenwerking met hem opgezegd. Daarna is een tweewekelijkse inloop gestart onder leiding van Hans en Erwin. Het plan van 2021 dient weer als basis voor de aanvraag
voor 2022 bij de gemeente Eindhoven, dit moet voor 1 oktober a.s. ingediend zijn.
Steunwiel wil workshops en training geven en wil een hecht kernteam hebben dat verder groeit niet alleen binnen Eindhoven maar zeker ook in de regio. Contacten met andere gemeenten i.v.m. verdere subsidiering zijn
opgestart.
Erwin geeft aan dat hij verwacht dat er veel meer mensen betrokken zullen worden. Het plan dat is ingediend is
een goed plan, dat kritisch bekeken zal worden door de gemeente. Op 15 september staat een gesprek met de
gemeente gepland.
De andere digitale bijeenkomst ging met name over het werkplan van het Platform 2021 waarbij met name
werd aangegeven om meer de verbinding te zoeken en minder zelf activiteiten te doen. In deze ALV wordt dan
ook nader op dit punt ingegaan mede door de laatste ontwikkelingen bij KansPlus om regionaal zich meer te
verbinden waarbij de rol van het Platform wordt gezien als de verbindende schakel. Opgemerkt wordt nog dat
de stichting Carroussel er in principe alleen is om financiële middelen te verkrijgen en zich ook niet bezig dient
te houden met het uitvoeren van activiteiten zoals bijv. de verwendag!
6. Presentatie door Patrick Vermeeren over de rol van mentoren (o.a. tijdens corona) bij Stichting Mentorschap
Zuidoost-Brabant
Patrick Vermeeren stelt zich voor. Hij is manager bij de stichting Mentorschap ZO-Brabant. Hij geeft met behulp
van een PowerPoint een presentatie. Deze presentatie is bij dit verslag gevoegd.
7. Ingelast agendapunt Corona en het toegangsbewijs tot festivals, theater e.d.
Jeanne geeft aan dat een aantal cliënten geen telefoon en ook geen DigiD hebben. Hoe krijgen zij, met de toekomstige maatregelen, toegang tot de bioscoop, het theater enz.? Ad Schoenmakers geeft aan dat hij voor zijn
dochter een coronaverklaring op papier heeft ontvangen, waarmee zijn dochter toegang krijgt tot genoemde
evenementen. De 1e eis hiervoor is wel dat men gevaccineerd is.
Ad zegt toe hierover een stukje te schrijven in de nieuwsbrief, dit kan voor veel cliënten en hun ouders een oplossing zijn.
8. Korte Pauze
9. Discussie over positie en rol van het Platform VG n.a.v. signalen van leden en de voorgenomen regionalisering van de KansPlus (Sien) ledengroepen
Maarten leidt de discussie in en geeft vervolgens het woord aan Fons. Als voorzitter van KansPlus
Asten-Someren-Deurne (ASD) heeft hij binnen de KansPlus afdelingen in de regio het initiatief gestart
om juist te bekijken hoe de samenwerking tussen de ledengroepen onderling met het Platform als coördinerende instantie hier een duidelijke rol in kan betekenen.
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Fons is van mening dat het Platform bij uitstek de rol heeft om kennis te delen en om proactief op te treden
naar gemeenten en zorgaanbieders en dat het Platform vooral een coördinerende en minder een uitvoerende rol heeft. ASD organiseert zelf 2 themabijeenkomsten per jaar o.a. op het gebied van belasting en is
vertegenwoordigd in de adviesorganen van gemeenten in het werkgebied.
Jeanne vertelt dat in Noord-Limburg een Platform is onder de naam Samenwerkingsverband van
Oudergroeperingen van mensen met een verstandelijke beperking in Limburg (SOL) waar weinig KansPlus
groepen bij aanwezig zijn. Jeanne is voorzitter van het SOL platform Noord-Limburg. Er is daar weinig
informatiedeling en scholing maar wel over o.a. de wet Zorg en Dwang, wel wordt er veel georganiseerd
voor cliënten.
Ad Schoenmakers geeft aan dat bij alle KansPlus/Sien ledengroepen activiteiten erg belangrijk zijn en dat het
per KansPlus/Sien verschilt hoeveel thema- of informatieavonden er georganiseerd worden.
Marijke vraagt zich af of zorginstellingen zitten te wachten op inbreng van een platform. Ad d Hartog geeft
online aan dat er zeker behoefte is aan informatievoorziening, beleidsmatige informatie e.d.
Maarten vraagt wat het Platform nu moet veranderen/moet doen? Vooral coördineren en niet uitvoeren zijn
de reacties, maar wat verwachten de leden nu concreet? Er is behoefte aan: kennis & informatie, kennisdeling, intervisie, sparren in tijden als Corona, wat kan dan wel en niet in bijv. een Instelling?
Maarten stelt voor om een rondje speerpunten te doen.
Jeanne zou graag meer informatievoorziening willen van het Platform: over belastingen, mantelzorg
enz. Op de vraag hoe Jeanne nu komt aan de informatie waaraan binnen Kempenhaeghe behoefte is
zegt ze: ‘door in de samenleving te staan en goed te luisteren’.
Ted geeft aan dat informatie over bijvoorbeeld testamenten, erfrecht e.d. interessant is en deze kennis ook zelf heeft.
AdS vindt het goed om samen zaken te bundelen/op te pakken, ook goed kijken wat er uit de omgeving is op te halen, maar zegt dat er weinig mensen naar de ALV komen.
Ton geeft aan inderdaad elkaar te betrekken bij informatiedeling en zoeken naar commitment.
Fons beaamt dit en geeft aan dat men zich wel moet willen verbinden.
Gonnie sluit zich aan bij de vorige sprekers.
Erwin geeft aan dat het Steunwiel extern ondergebracht moet worden en dat kennisdeling erg
belangrijk is voor het Platform. Hij wil heel graag dat zijn betrokkenheid hier bijdraagt aan het
geluk van cliënten.
Marijke geeft aan dat we eerst zelf moeten weten wat we willen en misschien iemand erbij halen die
verstand van zaken heeft om het Platform goed in te richten.
Maarten stel voor eerst vanuit onze eigen kracht te kijken wat kan. Dit wordt breed gedeeld. Verder wordt gesuggereerd om een soort ‘toolbox’ te creëren over bepaalde thema’s waaruit geput kan worden. Ook wordt de
suggestie gedaan eventueel een korte enquête te houden wat de behoeften zijn per afdeling c.q. cliëntenraad.
10. Rondvraag
Er zijn verder geen vragen voor de rondvraag.
11. Afsluiting en gelegenheid tot netwerken.
Maarten bedankt iedereen voor zijn en haar bijdragen en geeft aan dat fijn was om een keer in de locatie in
Asten te zijn! Hij wenst iedereen wel thuis.
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Actielijst
Datum Actie
14-12-2020 Oproep tot uitbreiding bestuur
14-09-2021 De presentatie van het Platform en de Stichting Mentorschap bij
het conceptverslag rondsturen
14-09-2021 De komende verwendag (03-10), theaterdag (31-10) en een
stukje over Corona en het toegangsbewijs vermelden in de
nieuwsbrief
14-09-2021 Plan ontwikkelen om het Platform goed in te richten, zie alle gemaakte opmerkingen en suggesties tijdens de ALV

Wanneer

Wie

2021
z.s.m.

Leden
Ilse van Hoof

z.s.m.

Marijke Blom
Ad Schoenmakers

z.s.m.

Bestuur/Leden

Deelnemers
Aanwezig
Dhr. Ad Schoenmakers
Dhr. Ad Schoenmakers
Dhr. Maarten Haasnoot
Dhr. Ad den Hartog
Dhr. Erwin Meinders
Mw. Ine de Rooij
Dhr. Fons van de Gevel
Mw. Gonnie van Bussel
Dhr. Ton Kusters
Mw. Marijke Blom-Laschek
Mw. Jeanne Verberne
Dhr. Patrick Vermeeren
Dhr. Ted van den Bosch
Verhinderd/afwezig
Dhr. Carel van de Berk
Dhr. Cees Houtert
Mw. Ilse van Hoof
Dhr. Wim de Jong
Mw. Astrid Peters
Dhr. Jan Leenders
Dhr. Leo Pierse
Mw. Jeanne Raaphorst
Dhr. Hans Schalkwijk
Mw. Ellen van Spang
Dhr. Jan Tillemans
Mw. Bianca Welten

ORGANISATIE
Platform VG
Platform VG
Platform VG
Platform VG

E-MAIL
aemschoenmakers@onsbrabantnet.nl
a.schoenmakers@oirschot.nl
maarten_haasnoot@yahoo.com
ad.denhartog@platformvgzuidoostbrabant.nl
Platform VG
ewin.meinders@mentechinnovation.eu
Notulen
ine.de.rooij@severinus.nl
KansPlus Asten/Someren/Deurne voorzitter@kansplus-asd.nl
KansPlus Asten/Someren/Deurne voorzitter@kansplus-asd.nl
KansPlus Asten/Someren/Deurne penningmeester@kansplus-asd.nl
KansPlus Sien Ehv Helmond
m.blomlaschek@gmail.com
Kempenhaeghe
jaantjeverberne@gmail.com
Stichting Mentorschap
mentorschapzob@gmail.com
KansPlus Valkenswaard
tedvandenbosch@kpnmail.nl
ORGANISATIE
E-MAIL
Adviesraad zorg en samenleving carel.vandenberk@gmail.com
Oirschot
Adviesraad zorg en sakent@houter.nl
menleving Oirschot
Platform VG
secretariaat@platformvgzuidoostbrabant.nl
Clientenraad Severinus
wim@daljong.dds.nl
Clientenraad Severinus
clientenraad@severinus.nl
KansPlus Gemert
kansplusgemert@hotmail.com
Platform VG regio Midden en
leo.pierse@kpnmail.nl
West Brabant
Cliëntenraad SWZ
jeanne.raaphorst@gmail.com
Platform VG
johannes.schalkwijk@outlook.com
RPSW
ellenvansprang-helmig@rpsw.nl
KansPlus Valkenwaard
jmhatillemans@onsbrabantnet.nl
CCR Oro
ccr@oro.nl
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