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1 Opening en korte toelichting omtrent de technische aspecten van de online
vergadering.

Ed open de vergadering en heet alle aanwezige welkom. Na een peiling bij de leden is er
besloten de vergadering digital te voeren i.v.m. corona.
Hij spreekt de hoop uit dat we hopen elkaar zo snel mogelijk weer fysiek te kunnen
ontmoeten.
Peter geeft technische uitleg over het gebruik van digitaal vergaderen.

2 Kennismaking en benoeming nieuwe bestuursleden
Eugenie en Peter stellen zich kort voor waarbij Peter aangeeft als bestuurslid deel te
nemen, en tijdelijk als interim secretaris i.v.m. afwezigheid van de ambtelijk secretaris.
Alle aanwezigen gaan akkoord met het benoemen van zowel Eugenie als Peter.
Op vraag van een lid of er een besluit genomen kan worden met de aanwezige leden
geeft Ed aan dat ieder namens zichzelf een besluit neemt en op basis daarvan een besluit
genomen kan worden.
Ed doet een oproep aan aanwezige leden en hun netwerk om versterking van het bestuur
of hand en spandiensten.
3 Vaststellen van het ALV verslag van 9 november 2019
Karen geeft aan dat zij nooit als ambtelijk secretaris heeft gefunctioneerd maar als
bestuurslid. Dit zal aangepast worden. Verder gaan aanwezigen tekstueel akkoord. Op
basis van de inhoud wordt er een vraag gesteld of je als lid van de familievereniging
gebruik kunt en mag maken van Kansplus. Ed legt uit dat het lidmaatschap van de
familievereniging alle leden de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van de kennis en
adviesfunctie van Kansplus. Op landelijk niveau worden wij gevoed. Natuurlijk bepaald
ieder voor zichzelf of hij/zij lid wil worden van Kansplus.
Allen gaan akkoord met het verslag met dank aan Marina.
4 Secretarieel verslag 2019
Allen akkoord
5 Secretarieel verslag 2020

Allen akkoord.
6 Financieel verslag 2019 inclusief kascontrole
Elke geeft toelichting op het financieel jaarverslag. Er is een vraag of er samenwerking is
met SBB aangezien de begroting voor cliënten niet optimaal verloopt. Ed geeft aan dat er
contact is met SBB en zal aandacht besteden aan de communicatie met de
bewindvoerders. De inkomsten zijn hoog i.vm. de bijdrage van Dichterbij voor een
ambtelijk secretaris en actualiseren van de website. Deze bijdrage zijn toegezegd voor

dit jaar. Kascommissie gaat akkoord en heeft geen op- of aanmerkingen over de
financiën.
7 Financieel verslag 2020 onder voorbehoud van kascontrole
Elke geeft toelichting op het financieel. In 2020 zijn alle slapende leden benaderd met de
vraag of zij lid willen blijven.
8

Decharge van het bestuur voor 2019 en 2020.

Alle aanwezigen gaan akkoord
9

Benoeming kascontrole commissie 2020 en 2021.

Beide commissieleden van de kascontrole worden bedankt. Nellie geeft aan geen vervolg
te willen geven aan het lidmaatschap van de kascommissie. Bernard Driessen geeft aan
zitting te willen nemen in de kascontrolecommissie. Een tweede lid zal gevraagd worden
via de website.
10 Ervaringen van leden met het Coronabeleid van en de vaccinatieaanpak door
Dichterbij
Ed geeft een toelichting over het verloop van de periode t.a.v. de corona maatregelen.
Als FV zijn we goed op de hoogte gehouden van het verloop. Alle aanwezigen zijn positief
over de aanpak van de maatregelen en waren goed afgestemd op de individuele cliënt.
Voorstel van Marie Jose om dit punt in het najaar in een fysiek overleg te bespreken met
verwanten en vooraf een aantal vragen te stellen zodat mensen zich kunnen voor
bereiden. Bernard sluit zich hierbij aan.
10 Rondvraag
Karin stelt een vraag over de kascommissie, of de controle over het jaar 2019 heeft
plaatsgevonden. Ed geeft aan dat deze in 2020 achteraf is gecontroleerd, door Corona
verlaat.
Janine geeft aan ontevreden geweest te zijn over de communicatie tussen Dichterbij en
verwanten over een grote verhuizing in Velp. Ze geeft aan dat de verslagen moeilijk te
lezen waren doordat er veel vakjargon werd gebruikt. Er is goed overleg geweest met het
cliënten platform die een enquête heeft gehouden over tevredenheid van verwanten en
cliënten. Ze vindt het jammer dat er geen mensen uit Velp aanwezig zijn bij deze LV.
Ook Peter de Groot is het niet gelukt hierbij aan te sluiten. Het zou goed zijn geweest als
de FV weet zou hebben gehad van de situatie in Velp. Er is geen of weinig overleg
geweest met betrokkenen over dit project en veranderingen die daaruit voortkwamen.
Ed geeft aan dat de FV daarin niet is gekend. Dit heeft te maken met de bestaande
structuren. In de CR en in de Regionale Platforms moet dit aan de orde gesteld worden.
En dan dient duidelijk te worden op welke niveaus dit dient te worden aangepakt.
De FV is individueel betrokken bij de verhuisvraag, we moeten nadenken als FV over dit
onderwerp en er ook iets van vinden, dit is een bredere zaak. Er zit een opgave in om
dat gezamenlijk op te pakken. Meer op de hoogte zijn van de ontwikkelingen, en van wat
er speelt. Dergelijke projecten kunnen zeer ingrijpend zijn voor cliënten en verwanten.
We moeten aan de voorkant gaan zitten, gevoed worden vanuit de regio.
Bernhard: in het ledenbestand zien we waar onze leden wonen, maar niet waar de
verwanten wonen, waar het nu over gaat!

Het bekijken van meerjarenplannen is van belang om tijdig in te kunnen spelen, wat en
waar dergelijke activiteiten plaatsvinden. En wat dat voor gevolgen heeft voor onze
cliënten. Het benoemen van de ontwikkelingen gedurende het proces, om daar tijdig op
te kunnen inspelen.
Karin, reactie op het verhaal van Janine. In het verleden was er medezeggenschap, in de
praktijk was iemand van het bestuur van de FV als toehoorder aanwezig bij het
Cliëntenplatform. In verband met menskracht is dat doodgebloed. De informatie uit een
dergelijk orgaan is zeer waardevol.
De cliëntenraad gaat over verhuizingen op regio niveau en over het bijstellen van
plannen. Op individueel niveau worden cliënten meegenomen, en heel belangrijk is dat je
het vooraf eens bent en niet achteraf. Als Familie Vereniging kunnen we alleen met de
Raad van Bestuur daarover praten. Weten wat er speelt en er alert op zijn.
Voor het verslag
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