Kort verslag ledenjaarvergadering van 28 oktober 2021 in cultureel centrum
De Hofnar
1. Opening:
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom op de 57e jaarvergadering.
De laatste jaar vergadering dateert van 18 april 2019 en het wordt dus tijd dat
wij elkaar weer zien en met elkaar na de vergadering weer gezellig kunnen
“bijkletsen”.
2. Mededelingen en inleiding door de voorzitter:
Bericht van verhindering is ontvangen van Frans en Ivo Verhoeven
(bestuursleden), Will Leuverink, Jos Castelijns en familie van Houts.
Aan het begin van de vergadering staat hij ook stil bij de leden en deelnemers aan
onze activiteiten die ons vanaf april 2019 tot vandaag ontvallen zijn.
De reden voor deze ingelaste vergadering is het feit dat KansPlus Houten
voornemens is de landelijke structuur op kort termijn te wijzigen en aan de
besturen van de ledengroepen is gevraagd om aan te geven, naar welk
model/variant de voorkeur uitgaat. Het bestuur wil dit graag doen, maar niet dat
wij met u, onze leden, daarover van gedachten hebben gewisseld.
Ook willen wij in deze vergadering de jaarstukken 2019 en 2020 vaststellen.
Aan het slot van zijn openingswoord wenst hij allen een plezierige en goede
vergadering toe.
3. Financiële verslagen 2019 en 2020:
Hans Jonkers, (penningmeester) geeft met gebruikmaking van diverse sheets de
financiële stand van zaken en de begroting weer. Uit de door hem gepresenteerde en
toegelichte cijfers blijkt dat we niet in een financiële dispositie zitten.
Tevens beantwoordt hij de vragen van enkele leden op dit gebied.
Mevrouw Pauline van de Pas geeft namens de kaskommissie hun bevindingen weer,
waarbij zij aangeeft dat Hans op een zeer professionele, duidelijke en prettige wijze beide
leden van de kascommissie geïnformeerd heeft. Unaniem wordt door de aanwezige leden
op voordracht van de commissie aan de penningmeester en het volledige bestuur
decharge wordt verleend.
4. Gedachtenwisseling en standpuntbepaling m.b.t. toekomst KansPlus
Valkenswaard e.o. :
De voorzitter geeft aan dat KansPlus landelijk zich, zowel financieel als organisatorisch,
in zwaar weer bevindt. Het ledenaantal loopt fors achteruit (was in 2007 nog 11.000 en
nu 6000) en door de stelselwijziging bij het Rijk is de subsidie voor KansPlus landelijk
teruggebracht van € 700.000 naar € 35.000!
In het kader van de vereenvoudiging en verbetering van de structuur en aansturing en
om de financiële basis te verbreden heeft het landelijk bestuur elke ledengroep de
gelegenheid gegeven om uit 4 alternatieven een keus te maken.
Deze 4 alternatieven heeft u in de bijlagen van de uitnodiging voor deze vergadering
kunnen lezen. De voorzitter geeft met gebruikmaking van enkele sheets een toelichting
op deze alternatieven en bespreekt ook de voor-en nadelen van genoemde alternatieven.
Na de ontstane discussie wordt door de leden unaniem het voorstel van het bestuur
overgenomen om voor optie b te kiezen. Kort gezegd komt deze keuze er op neer dat
onze ledengroep een eigen rechtspersoon (vereniging) opricht en dat de leden straks lid
worden van de verenging KansPlus Valkenswaard e.o.. Omdat wij als vereniging lid
worden van KansPlus landelijk kunnen onze leden een beroep blijven doen op de centrale
diensten van KansPlus Houten. E.e.a. betekent wij als ledengroep financieel volledig
zelfstandig en onafhankelijk zijn.
Het bestuur zal het landelijk bestuur in kennis stellen van onze unanieme keuze voor optie
b.

