Verslag Algemene Ledenvergadering
15 september 2018
Locatie: Dorpshuis ‘Padarwic’, te Poederoijen

Aanwezige bestuursleden: Titus Radstake (voorzitter), Dick van den Steenhoven en Elsje van Egmond
(via Skype)
Aspirant bestuurslid: Astrid Gilds (notulist)
Coördinatoren Anne Bosman en Marjorie Holtus
Aanwezige leden (naast de hierboven genoemde)
Frank van Berkel, Floor Bomers, Ann Bomers- van Loon, Frans Groenewegen, Bert de Groot, Joke
Hartkamp, Wil Slaats, Jet Slaats – van der Put, Hendriët Wanders, Diane Radstake, Frank van de
Peppel, Jayan van den Steenhoven
Introducees
Alie van den Steenhoven en Michael Olijfveld.
Afwezig middels afzegging:
Rob en Maureen Veenstra, Ruud en Karolijne van Veggel, Henrike Euverman, Wim en Ria van
Veldhoven, Frits Haasjes, Gita van Duinen, Hein Zoete, Plonie van Leeuwen, Erwin en Greetje
Muusse, Els Panis, Dirk Koppelaar, Simone de Graaf, Jack van Boven.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening
De voorzitter, Titus Radstake, heet iedereen welkom en geeft aan dat Elsje als mede bestuurslid
aanwezig is via Skype. Iedereen heeft de stukken per mail gekregen , voor de mensen die het niet
(mee) hebben zijn er nog een aantal gekopieerde exemplaren aanwezig.
In verband met stemmen tellen we het aantal leden. De heer Michael Olijfveld zal zich nog als lid
aanmelden om ook inspraak te kunnen hebben als stemgerechtigd tijdens de volgende vergadering.
2. Vaststellen van de agenda
Op de agenda staat de notulen van 2017, maar dit moet uiteraard 2018 zijn.
Na deze opmerking wordt de agenda vastgesteld.
3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering september 2017
De voorzitter geeft aan dat we per pagina de notulen doorgaan en vraagt of er aan- of opmerkingen
zijn.
Pagina 1. – geen opmerkingen
Pagina 2. – geen opmerkingen
Pagina 3; – We komen later deze vergadering terug op het onderwerp ‘bestemmingsfonds’
Pagina 4. – geen opmerkingen
Pagina 5; – geen opmerkingen
Pagina 6. – geen opmerkingen
Goed gekeurd, dank aan notulist Marjorie.
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4. Terugblik op het afgelopen halfjaar (sinds vorige ALV) en activiteiten
Complimenten worden geuit aan de redactie van Infocus. Ze draaien zelfstandig. Infocus ziet er goed
uit en het is echt een professioneel inhoudelijk blad. Frits wekt met zijn voorwoord de interesse om
door te lezen. Meer openheid geven over gevoelens wordt door de leden gewaardeerd. Hier en daar
komen wat reacties, maar nooit veel. Zal nooit zo intiem zijn als een gespreksgroep, waar veel vrij
komt. Van mening is dat reageren wellicht toch wel een drempel is. Misschien dat dit te veel naar de
emotie gaat en dat lezen voldoende is. Online binnen de (besloten) Facebook pagina van NF of
Brandwonden Contact is dan wellicht meer de plek om gemakkelijk en snel te reageren naar
lotgenoten.
Frans en Floor geven aan dat het misschien een idee is om vaker mensen te vragen om zich te
presenteren. Bijvoorbeeld; Brandwonden Stichting, Kind en Brandwond, of Fransje Laan met
betrekking tot de financiën (info volgt later).
Titus benadrukt de veelzijdigheid van de activiteiten en de meerwaarde van meerdaagse activiteiten
zoals het weekend Middelburg.
5. Halfjaarcijfers en begroting
Titus Radstake neemt als penningmeester het woord en geeft aan dat de begroting er iets anders
uitziet omdat we komend jaar €10.000 meer subsidie kunnen ontvangen. Dus in totaal €55.000.
Titus loopt de Begroting op groot scherm met ons door en benadrukt onze 3 pijlers
(Lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging) als Vereniging. Kleine
toelichtingen op lezingen; het is zo dat we als vereniging veel vaker dan voorheen lezingen of
colleges geven of meelopen. Titus en Marjorie zijn bijvoorbeeld de afgelopen tijd beide mee geweest
naar het VUmc om samen met Paul van Zuijlen college te geven aan Geneeskunde studenten. Iets
meer geld voor de ALV is er te besteden om deze ook aantrekkelijker te gaan maken volgend jaar.
Floor geeft aan dat het wellicht een idee is om de reiskosten van leden te vergoeden om naar de ALV
te komen. En iedereen is vóór het idee om van 2 naar 1 ALV per jaar te gaan, als dat mag althans. De
Klankbordgroep (KBG) zal de ideeën en mogelijkheden bekijken en een voorstel doen aan het
bestuur. De leden gaan akkoord met de voorgestelde begroting 2019 en de subsidieaanvraag voor
2019 kan nu verzonden worden voor 1 oktober 2018.
6. Voorstel tot overdracht taken penningmeester naar de NBS
Titus geeft aan dat zijn rol als Penningmeester teveel is naast zijn rol als voorzitter. Na herhaaldelijke
verzoeken is er nog steeds niemand gevonden en daardoor heeft het bestuur gezocht naar andere
mogelijkheden. De Brandwonden Stichting is bereid de taken van de penningmeester op zich te
nemen. Dit lijkt het bestuur een goed idee gezien de administratie ook al onder hun valt. Let op! De
verantwoording blijft bij het bestuur. Het bestuur tekent ook alle betalingen in 2-voud (voorzitter en
betrokken bestuurslid) af. Concreet is het financieel medewerker Fransje Laan die de taken uitvoert.
Voor haar is dit een taak erbij en is hier helemaal in thuis. Zo kan ze het bestuur hier ook in
adviseren. Ze werkt al jaren bij de Brandwonden Stichting en heeft hart voor onze vereniging. Ze is
erg bevlogen in haar werk en is afgelopen jaar voor het eerst mee geweest als staflid van de
Vakantieweken van Stichting Kind en Brandwond. Dat vond ze heel bijzonder. Het bestuur zal haar
voor de volgende ALV uitnodigen om zich voor te stellen. De rol van Penningmeester zal formeel
moeten aanblijven, echter met alleen een (gezamenlijk gedragen) verantwoordelijkheid is deze rol
minimaal. Er bieden zich helaas geen kandidaten aan. De functie blijft hiermee vacant. Titus is bij
deze, per vandaag, Penningmeester af en officieel benoemd tot voorzitter. De leden stemmen in met
de intentieverklaring van de Brandwonden Stichting.
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Aangegeven wordt dat er nu, vanwege het overdragen van taken, wellicht wat
aanpassingen gedaan moeten worden op de Statuten of op het Huishoudelijke
Reglement. Er wordt bedankt voor de tip en het bestuur neemt dit mee.

7. Donatie voorstel
Het bestuur heeft in plaats van een commissie samen te stellen een oproep geplaatst in de
nieuwsbrief met de vraag om een donatie voorstel te doen. Tot op heden is hier nauwelijks op
gereageerd. 1 voorstel is binnengekomen via de Psychologe Bettina Aler met betrekking tot
Wakalaka lampjes die op zonne-energie werken. Deze kunnen gebruikt worden in het
brandwondencentrum van Oeganda. Helaas is het niet specifiek genoeg op kinderen gericht en op
het buitenland. Dat was één van de kernvoorwaarden van het bedrag binnen het bestedingsfonds.
Marjorie geeft mondeling aan dat zij graag een voorstel wilt doen om haar vloggen (maken van
filmpjes) uit te breiden. Ze is wekelijks aan het vloggen over haar leven met brandwonden. Niet alle
onderwerpen zijn op kinderen gericht, maar deze kunnen we wel sturen en de kosten zitten
waarschijnlijk voornamelijk in het vergroten van het bereik. Inmiddels zijn er 800 volgers en 35.000
kijkers minuten.
Dick geeft aan dat het een goed onderwerp is en dat ze dit voorstel vooral moet uitwerken en
indienen. Voor nu is er namelijk voor de helft van het bedrag een ander voorstel.
Dick geeft een korte samenvatting van het ‘Willie Wonka project’ van Chocolate Lovers. We hebben
deze organisatie ontmoet tijdens het verenigingsweekend in Middelburg. Hun dochtertje van 6 jaar
liep ernstige brandwonden op en zo is het ontstaan. De wens is: een villa als groepsaccommodatie
waar 8 gezinnen tegelijk met langdurig en ernstig zieke kinderen terecht kunnen voor een
onbezorgde en geheel verzorgde vakantie vol leuke activiteiten, lekker eten en een heerlijk verblijf in
één van de appartementen. In elk appartement zijn faciliteiten aanwezig voor specifieke zorg. Het is
de bedoeling dat de Willie Wonka Villa over vijf jaar realiteit is. Meer info: www.williewonkavilla.nl
Besloten wordt dat de helft van het totale budget naar deze stichting gaat, €4200,-.
De andere helft van het budget zal tijdens de volgende ALV weggegeven worden. Marjorie geeft aan
zeker met een voorstel te komen en ook de leden zullen gevraagd worden om een voorstel te doen.
8. Nieuwe website
Frank van Berkel (website beheerder) presenteert de nieuwe website. 1e versie is klaar van website
bouwer MEO. Met dank aan Frank, Dick en Rob Veenstra.
Hier en daar moeten nog wat aanpassingen gedaan worden, maar hij staat zo goed als. Hendriët wilt
graag een link naar de Demo ontvangen en hier deze week nog naar kijken en reageren. De site is
straks ook gemakkelijk via tablet of telefoon te bekijken. Wat opvalt is dat er bij de telefoonversie
geen logo zichtbaar is. Frank zal dat meenemen en kijken of er een logo op de achtergrond geplaatst
kan worden. Motto van de nieuwe site is ‘word lid en ervaar’.
9. Verenigingsplan, incl. Activiteitenagenda 2019
Titus geeft aan dat de voortgang van het verenigingsplan is opgenomen binnen de
bestuursvergaderingen. Het fungeert voor ons als leidraad.
Het bestuur gaat mee in de opmerking dat het verenigingsplan veel compacter kan, zonder
herhalingen en daarmee gemakkelijker te lezen zal zijn.
Titus geeft aan dat het voor patiëntenverenigingen zelfs slim is om ook al verder in de toekomst te
kijken, 2020 – 2025. Hendriët benadrukt dat ze hoopt dat er ook een focus blijft op het nu. Wat
vinden de leden en wat is er nu belangrijk. Dit wordt uiteraard meegenomen.
In de activiteitenagenda 2019 is te zien wat er komend jaar op het programma staat.
Er wordt gevraagd of er voldoende is voor ‘ouders van…’. Dat is meegenomen. Echter bleek er geen
behoefte te zijn aan een aparte gespreksgroep, naast de Brandwondendag. Voorstellen kunnen er
altijd gedaan worden.
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Tevens wordt gevraagd naar op de Mindfulness Training. Dit vinden ze een gemis,
omdat dit zo goed was bevallen. Bestuur neemt het mee naar hun overleg met de
Brandwonden Stichting.

10. Klankbordgroep
Het bestuur is erg blij om Frank van de Peppel uit te nodigen als nieuw lid van de Klankbordgroep.
Hij stelt één voor één de leden van de KBG voor. Frank van de Peppel, Margriet Plouvier, Floor
Bomers en Wil Slaats.
Ze roepen mensen op om de KBG te versterken om het bestuur te adviseren en zo de vereniging
levendig en lopende te houden. Marjorie stelt voor om na te denken over promotie op de
Brandwondendag. Daar zijn best een hoop jongeren die we nu vaak missen.
11. Bestuurssamenstelling
Aspirant bestuurslid Astrid Gilds stelt zich voor.
Het bestuur is blij met haar aanbod om het bestuur te ondersteunen. We zullen het komende half
jaar van beide kanten bekijken of de samenwerking prettig is en of een bestuursfunctie iets voor
Astrid is. Dit zullen we doen middels een zorgvuldige evaluatie. We wensen haar veel plezier en
succes toe.
12. Wat verder ter tafel komt/ Rondvraag
Wil benadrukt de wens om van 2 naar 1 ALV te gaan. Iedereen is vóór het idee, als dat mag althans.
De Klankbordgroep (KBG) zal de ideeën en mogelijkheden bekijken en een voorstel doen aan het
bestuur.
13. Sluiting
De leden stappen vervolgens in een treintje naar het prachtige Slot Loevestein voor een rondleiding.

4

