Parkinson Vereniging
Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 29 mei 2018 van 14.00 uur tot 15.00 uur
Locatie: Bureau Parkinson Vereniging, Kosterijland 12, Bunnik
Aanwezig namens het bestuur:
Eric Roos
Raymond Ronkes
Popko Muller
Koen Gilissen
Henk Blaauw
Jan Lantink

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Aspirant lid

Afwezig met bericht van verhindering:
Marja Overvest-Meijer

Lid

Aanwezig namens het bureau:
Carla Aalderink
Masja van het Hoofd
Colinda Roos

Directeur
Beleidsmedewerker
Officemanager/Financieel medewerker

Notulist:
Nynke de Monchy
Bijlagen:
1. Presentielijst ALV Parkinson Vereniging 29 mei 2018
2. Presentatie ALV 29 mei 2018

1.Opening
De voorzitter opent de vergadering heet de aanwezigen welkom.
2. Agenda, mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen opmerkingen of toevoegingen op de agenda. Helaas is ongeveer de helft van
de leden die zich hadden aangemeld leden niet gekomen, wellicht komt dit door door het
mooie weer.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 25 november 2017
De notulen worden unaniem en zonder wijzigingen aangenomen door de ALV.
4. Jaarverslag en jaarrekening 2017
Jaarverslag 2017:
Kees Vermunt merkt op dat hij de stukken niet op tijd heeft ontvangen. Dit blijkt een
miscommunicatie te zijn. De stukken zijn op tijd gedeeld via de website en in de nieuwsflits,
hetgeen wordt beaamd door de andere aanwezige leden.
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Jaarrekening 2017:
Baten: Er is geen grote afwijking tussen begroting en realisatie. Het verschil dat er is, zit met
name in giften en baten uit fondsenwerving, inclusief erfenissen en legaten. Erfenissen en
legaten komen of komen niet en vormen derhalve altijd een post die zich lastig laat
begroten. Kees Vermunt vraagt of de contributies en donaties niet beter kunnen worden
uitgesplitst. Dit gebeurt in de jaarrekening legt Popko Muller uit. Baten zijn sinds 2011 altijd
boven een € 1.000.000 geweest. Kees Vermunt vraagt waarin dan de onzekerheid zit. De
penningmeester licht toe dat deze post niet direct stuurbaar is. Het vraagt continue
aandacht. Kees meent dat er over de laatste jaren gezien wel een redelijke zekerheid is.
Voor tegenvallende situaties is er een de continuïteitsreserve. De subsidie van het PBF loopt
in 2017 af.
Kosten:
Personeelskosten moeten worden gezien in samenhang met de post overige
personeelskosten/diensten derden. Samen zijn deze posten lager uitgevallen dan begroot.
Sociale lasten waren te hoog begroot. Afschrijvingen zijn eenmalig hoger uitgevallen, dit
heeft te maken met de verhuizing. De huisvestingskosten zijn gelijk gebleven.
Bestuurskosten zijn lager uitgevallen, net als kantoorkosten en informatie/communicatie.
Voor wat betreft de Parkinson Cafés is er bij de begroting vanuit gegaan dat alle PC’s al hun
activiteiten zouden declareren. Dit blijkt in de praktijk niet het geval te zijn. Daarnaast zijn er
PC’s die zelf gelden werven, waardoor de kosten lager zijn dan begroot. De Parkinson
Academie komt ook lager uit dan begroot, dit heeft te maken met de personele bezetting. Dit
geldt ook voor de post vrijwilligers. Kees Vermunt geeft aan het jammer te vinden dat er
onderbesteding is in de PA. Hij meent dat de personele bezetting gevuld zou kunnen
worden.
Projectgebonden lasten zijn bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Deze vallen wat
hoger uit dan begroot. Het resultaat komt uit op € 43.136. De bestemmingsreserve
beleidsprioriteiten is besteed, deze post komt daarmee op € 0. De bestemmingsreserve PC
is geoormerkt geld, waarvan een subadministratie wordt bijgehouden per PC. Het
resterende deel van het positieve resultaat 2017 wordt toegevoegd aan de
continuïteitsreserve.
Balans:
De overige vorderingen zijn hoog t.o.v. 2016, dit heeft te maken met een toegezegde
nalatenschap van € 140.000.
Passiva:
Er was € 20.000 gereserveerd voor het jubileum, deze post is besteed en gaat naar € 0.
Lang- en kortlopende schulden omvatten subsidies die in het jaar 2018/2019 worden
uitgekeerd voor wetenschappelijk onderzoek. De continuïteitsreserve wordt aangehouden uit
voorzorg, voor het geval de inkomsten in enig jaar onverhoopt achterblijven. Zo is de
continuïteit van de organisatie gewaarborgd. Kees Vermunt merkt op dat deze reserve
wellicht minder hoog kan zijn. Carla Aalderink vult aan: deze post is gevormd mede op
dringend advies van de accountant en is ook gebruikelijk bij verenigingen zoals de
Parkinson Vereniging. De afhankelijkheid van fondsen en legaten is groot en tegelijkertijd
zijn deze inkomsten niet direct stuurbaar. Als voorbeeld dit jaar; als er € 100.000 minder was
2

binnengekomen, dan was er al een probleem geweest. Popko heeft teruggekeken tot 2008.
De fluctuatie is groot en daarom moeten we terughoudendheid in acht nemen. Daarnaast is
de regel dat je als organisatie een jaar vooruit moet kunnen, hierop is het bedrag gebaseerd.
De PC’s worden gestimuleerd om hun geld uit te geven en dit niet op te potten. De
bestemmingsreserve Onderzoek en Ontwikkeling is in de loop der jaren ontstaan, het
bestuur heeft gemeend de reserve voor 2017 hetzelfde te houden, maar voor de begroting
van 2019 wordt € 130.000 onttrokken, zodat er in de begroting ruimte ontstaat voor andere
zaken.
Vragen
Kees Vermunt: het totaalbedrag is hoger dan eerder in het meerjarenplan is gesteld. Het
geld moet worden besteed. Het bestuur beaamt dit.
Mevrouw Van Denzel vraagt hoe het kan dat veel kosten veel lager zijn uitgevallen dan
begroot. Dit komt onder meer door een post reiskosten (€ 10.000), die veel lager is
uitgevallen dan begroot (€ 26.000).
●
●

Het jaarverslag 2017 wordt middels stemming unaniem aangenomen door de ALV.
De jaarrekening 2017 wordt middels stemming unaniem aangenomen door de ALV.

5. Samenstelling bestuur
Voorstellen van en stemmen over benoeming kandidaat algemeen bestuurslid, de
heer B.J.F. (Jan) Lantink.
Jan Lantink stelt zichzelf voor aan de ALV. Hij is sinds 2004 betrokken bij de ziekte van
Parkinson, omdat zijn vrouw in dat jaar de diagnose kreeg. Zij zijn beiden actief betrokken bij
parkinsonactiviteiten in de regio Nijmegen en bij Dance for Health. Zijn echtgenote maakte
voorheen deel uit van de redactie van Papaver. Lantink licht toe zijn werk te doen vanuit
betrokkenheid en gezond verstand en het leuk te vinden om een bijdrage te leveren. Hij is
64 jaar, heeft vijf kinderen en mantelzorger nadat hij een actieve managementbaan had. Nu
werkt hij als zzp consultant, coach en detacheerder.
●

Er wordt schriftelijk gestemd over het aantreden van Jan Lantink tot het bestuur. Jan
Lantink wordt met 11 stemmen voor aangenomen als bestuurslid.

6. W.v.t.t.k.
Kees Vermunt: merkt op dat het fijn zou zijn als er iets te eten is voor leden die van ver naar
de ALV komen. Hij vindt het tijdstip van de vergadering niet handig, deze zou beter in het
weekend of ’s avonds kunnen worden gehouden. Anderen geven aan dat dit laatste mogelijk
te belastend is voor mensen met parkinson.
Andreas Rosenberg: geeft aan dat hij in het veld hoort dat jonge mensen met parkinson zich
niet thuis voelen bij de PV. De PC’s lijken alleen voor een oudere doelgroep te zijn. Hij mist
een makkelijk toegankelijke poort voor de jongere generatie. Carla vertelt dat er morgen een
brainstormsessie plaatsvindt met yoppers die hierover willen meedenken. Dit belangrijke
onderwerp staat ook in het jaarplan 2018. In het verleden was er soms beperkt animo voor
activiteiten voor yoppers, wanneer deze werden georganiseerd. De mensen die hebben
aangegeven iets te missen, nemen deel aan de brainstormsessie. Het bureau wil niet voor,
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maar samen met hen bedenken waar behoefte aan is. Op die manier hopen we op een
breder draagvlak. Versnippering werkt contraproductief. Andreas wil dit onderwerp ook
graag op de agenda zetten voor het bestuur. Kees Vermunt zou liever spreken over
bondgenoten dan lotgenoten.
Mevrouw Van Denzel vraagt of er nog nieuwe provinciaal coördinatoren komen. Hier wordt
niet actief naar gezocht, vooralsnog blijft de situatie zoals deze is.
7. Sluiting
De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 15.00 uur.
Besluitenlijst





De notulen van de ALV van 25 november 2017 zijn aangenomen door de ALV.
Het jaarverslag 2017 is unaniem aangenomen door de ALV.
De jaarrekening 2017 is unaniem aangenomen door de ALV.
De ALV stemt unaniem in met de toetreding van Jan Lantink tot het bestuur.
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