
 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 2 juni 2018 

1. Opening  
De voorzitter dhr. Gerard Kulker opent de vergadering om 10.30 uur in hotel de 

Bergse bossen te Driebergen. Verder zijn van het bestuur aanwezig de secretaris 

dhr. Henk van Lambalgen,  de penningmeester Gabriëlle Donné-Op den Kelder 
en bestuurslid Yvonne Lutzke. Romy Hamelink is de notulist van MEO.  

2. Vaststellen definitieve agenda  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen  
o Vanuit de zaal geeft Egbert Veenstra aan dat hij het lettertype en de 

lettergrootte van het jaarverslag van 2017 erg fijn vindt. Voor alle 

verenigingsstukken zou hij dit graag zo zien. Er wordt besloten om te kijken 
of dit ook voor het magazine en andere correspondentie gebruikt kan worden. 

o Dit jaar wordt er weer meegelopen met de Nijmeegse vierdaagse waarmee 

door middel van sponsoring geld voor de vereniging wordt opgehaald.  
o Gerard vertelt dat de zorgstandaard wordt bijgesteld. In de ADCA 

zorgstandaard staat in hoofdlijnen wat goede zorg is voor mensen met ADCA. 

Veel artsen kennen onze zorgstandaard niet. Als patiënt wordt aanbevolen de 

zorgstandaard aan je behandelend arts te geven en deze met hem te 
bespreken. Gerard geeft aan dat het goed is om een eigen zorgstandaard te 

hebben aangezien ataxie zoals ADCA een zeldzame ziekte is. Daarnaast 

moeten er zogenaamde zorg- en kennisnetwerk gaan ontstaan, die hun 
kennis met andere artsen kunnen delen als zij vragen hebben over een ataxie. 

Gerard  zal dit ook op het symposium aan de orde stellen. 

4. Notulen ALV dd. 20-05-2017  
De notulen van vorig jaar wordt ongewijzigd vastgesteld.  

5. Ingekomen post  

Er zijn geen ingekomen stukken.  

6. Jaarverslag 2017  
o Bespreking algemeen gedeelte  

Gerard vertelt dat de ADCA vereniging veel trouwe leden heeft. 30% van de 

leden zijn al langer dan 10 jaar lid, dat is een goed teken. 
Een vraag uit de zaal is hoe het staat met de ambassadeurs? Gerard vertelt dat 

hij bezig is met het werven van leden voor een commissie van aanbeveling. 

Herman Finkers, de cabaretier, is hiervoor gevraagd en heeft toegezegd. Er zijn 

meerdere mensen gevraagd. Zodra de commissie voldoende leden kent, wordt 
dit openbaar gemaakt.  

Verder staat de ADCA vereniging tijdens beurzen tegenwoordig in de zo 

genoemde ‘hersenstraat’. Dit is een lang stuk op de beurs waar hersen-
gerateerde patiëntenverenigingen te vinden zijn. De ADCA staat niet op de 

Supportbeurs, dit was vorige keer geen succes. 

De naam van de commissie WMO is in het afgelopen verenigingsjaar veranderd 
in de commissie ondersteuning. Dit vanwege het feit dat met name een aantal 

jongere leden tegen werk gerelateerde problemen aanlopen. Zij zouden daar 

graag ondersteuning bij willen. De commissie is daarom uitgebreid met 

vrijwilligers met kennis van zaken. Yvonne is contactpersoon. 
De voorgenomen klankbordgroep is operationeel en telt momenteel 24 leden. 

In oktober 2018 is er een vrijwilligersdag.  

De relaties met de expertisecentra beginnen langzaam te groeien. 8 juni as. is 
het eerste ADCA Symposium. De nadruk zal vooral liggen op wetenschap. De 

voorzitter hoopt dat er wat kenniskringen geformeerd zullen worden. De 

penningmeester geeft aan dat er meer geld voorwetenschappelijk onderzoek 



 

 

beschikbaar is. Inmiddels is er ook een commissie fondsenwerving aangesteld. 

De penningmeester zou graag vanuit de beschikbare middelen een prijs of 
‘’grant’’ willen toekennen aan jonge onderzoekers, die bezig zijn met onderzoek 

naar ADCA. 

Els heeft loten voor de Supportloop, deze kunnen bij haar worden gekocht.  
o Bespreking financiële gedeelte  

De inkomsten over 2017 zijn ca. euro 16.000 hoger dan over 2016. Dit komt 

o.a. door de hogere giften voor wetenschappelijk onderzoek, de toename van 

de VWS subsidie met euro 10.000 en de opbrengsten uit bijzondere activiteiten 
zoals de Vierdaagse. Het resultaat is bijna gelijk aan dat van 2016. Op de balans 

staat nu een bedrag van bijna 30.000 euro gereserveerd voor wetenschappelijk 

onderzoek. Er is een nieuwe bestemmingsreserve ingericht voor bijzondere 
activiteiten. Het bedrag, begroot voor instandhoudingskosten, is aanzienlijk 

hoger dan de realisatie over 2016. De verwachting was dat verhoging van de 

kilometervergoeding een substantieel effect zou hebben. Dit effect is echter 
gering. Verder zijn de landelijke contactdagen wat duurder geworden doordat 

ze aantrekkelijker zijn gemaakt. Op Facebook worden deze dagen gepromoot.  

o Bevindingen kascontrolecommissie 2017 

Marja Hollander en Jan Apperloo vormden de kascontrolecommissie voor het 
boekjaar 2017. Zij hebben de stukken gecontroleerd en in orde bevonden. Ze 

verzoeken de aanwezige vergadering aan het Bestuur decharge te verlenen over 

het gevoerde financiële beleid van 2017.  
o Benoeming kascontrolecommissie voor 2018  

De nieuwe kascontrolecommissie zal bestaan uit Ger Hogerwerf en Jan 

Apperloo.  
7. Bestuurssamenstelling  

Per 02-06-2018 aftredend en niet herkiesbaar Dhr. Henk van Lambalgen. 

Per 02-06-2018 aftredend en herkiesbaar Dhr. Gerard Kulker 

Er wordt op gewezen dat een voordracht voor een kandidaat bestuurslid 
conform de statuten (art12) door tien of meer leden vóór de aanvang van de 

vergadering schriftelijk bij het bestuur behoord te worden ingediend. Een 

voordracht vanuit het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene 
ledenvergadering meegedeeld, of volgens het HHR: 4.1.3. Bij tussentijdse 

vacatures kan het bestuur hierin voorlopig voorzien en dient het betreffende 

bestuurslid op de eerstvolgende algemene ledenvergadering reglementair te 

worden benoemd. 
De voorzitter, Gerard Kulker, wordt bij acclamatie herbenoemd.  

Er staan op dit moment meerdere vacatures in het bestuur open. In totaal zijn 

er in het bestuur 3 vacatures. Een vacature voor een ervaringsdeskundige op 
het gebied van ataxie. Een vacature voor de functie secretaris en een vacature 

voor verenigingsactiviteiten. De voorzitter roept kandidaten op om zich 

beschikbaar te stellen om te voorkomen dat de bestuurlijke slagkracht te gering 
wordt. Mogelijk zijn er familieleden die iets willen betekenen voor de vereniging? 

De voorzitter roept iedereen op in zijn of haar omgeving rond te kijken en 

mogelijke kandidaten te vragen. Hierop geeft Jet Bergmans aan dat zij graag 

een keer zou willen meelopen met het bestuur. Dit wordt van harte aanvaard. 
Zij zal voor de komende bestuursvergadering worden uitgenodigd. 

8. Rondvraag  

Een vraag uit de zaal is: hoe het bestuur met de AVG (Algemene Verordening 
Persoonsbescherming) omgaat. 25 mei jl. is deze wet van kracht geworden. 

Gerard vertelt dat hij samen met PGO Support het privacyreglement heeft 

bijgesteld. Daarnaast zijn de vereiste stukken opgesteld om aan de wet te 



 

 

kunnen voldoen. In de komende krant zal hier een artikel over verschijnen. Alle 

leden hebben in het vervolg van de AVG een brief gekregen om toestemming te 
geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens voor verzending van de 

nieuwsbrief enzovoort. Foto’s van verenigingsactiviteiten zullen alleen worden 

gebruikt in het kader van de vrije nieuwsgaring. Wel zal bij de activiteiten altijd 
worden gevraagd of er mensen zijn die hier bezwaar tegen hebben. Wanneer 

een foto voor promotie van de vereniging wordt gebruikt, zal hiervoor altijd 

toestemming worden gebruikt.  

9. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 12.50 uur. 


