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Notulen van de Algemene Ledenvergadering op 18 januari 2019 
van de MaculaVereniging in Utrecht.

Aanwezig: 28 leden en van het bestuur: Bram Harder (voorzitter a.i.), Peter Derks 
(aspirant bestuurslid), Marion Klapwijk (penningmeester en secretaris a.i.), Heleen 
Schoots, Karin Terbraak en enkele begeleiders en partners.

Met kennisgeving afwezig: bestuurslid Peter Hoogerbrugge

1. Afscheid Frans Stoop als bestuurslid en voorzitter 
Bram Harder spreekt Frans toe. Sinds 2011 is Frans bestuurslid geweest. Hij heeft 
direct zijn creatieve gave aangewend in de werkgroep Communicatie. Hij ontwerpt 
een nieuw logo voor de MaculaVereniging en het MaculaFonds, met de bekende gele 
stip. Ook het beeldmerk van de kruiswoordpuzzel met kronkel, dat op banner en de 
harmonicabrochure staat afgebeeld. Het blad “MaculaMaga-minder Zien”, waarvan 
jaarlijks 1 uitgave het licht ziet is bestemd voor de omgeving van de mensen met MD, 
is was een idee van Frans. Op de Macula-dag in 2016 neemt Frans het voorzitters 
stokje over. Veel energie heeft Frans gestoken in meer samenwerken met andere 
oogpatiëntenverenigingen, omdat het in de huidige situatie met teruglopend ledental 
de beste weg leek. De idealen van Vooruitzicht zijn afgelopen voorjaar onhaalbaar 
gebleken. De reden voor het aftreden van Frans. Uit handen van Bram ontvangt hij 
een abstract kunstwerk met water als thema, aansluitend bij zijn hobby: zeilen en 
een cadeaubon. Frans dankt voor het cadeaus, de mooie woorden en speciaal de 
bureaumedewerkers Ria Dekker en Mary Ruskamp.

2. Benoeming voorzitter en secretaris
Het bestuur benoemt uit haar midden een voorzitter en secretaris. Bram Harder 
nu nog voorzitter ad interim vraagt de aanwezigen uitdrukkelijk of zij akkoord gaan 
dat hij de voorzittershamer van Frans overneemt. Omdat hij eraan hecht dat de 
benoeming door de leden wordt gedragen. De aanwezigen reageren instemmend 
met applaus. Nu Bram geen secretaris meer is, wordt deze functie door Marion 
Klapwijk vervuld. Ook deze benoeming wordt met applaus bekrachtigd. Nu vervult 
Marion 2 functies: penningmeester en secretaris. Het is urgent om een nieuw 
bestuurslid te werven voor de functie penningmeester.
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3. Begroting 2019
In de MaculaVisie van 2018 die uitkwam begin november is de begroting voor 
2019 gepubliceerd. Deze wordt toegelicht door de penningmeester. Uitgangspunt 
voor de begroting is het driejaren beleidsplan 2019-2021. Er is een tekort begroot 
van € 29.033. Met reden staat dit bedrag genoemd in begroting. Dit bedrag wordt 
gedekt door de reserves. Er is door het bestuur gekozen voor een negatief saldo 
op de begroting om de urgentie zichtbaar te maken om meer de inkomsten te 
genereren. Pieter de Munck heeft hier kritische vragen over gesteld. Deze zijn 
bevredigend beantwoord door de penningmeester. Er zijn bedragen begroot voor 
een ledenwerfactie (€ 10.000) en voor de verbetering van de internet marketing 
(€ 10.000). Dit om de vereniging te laten groeien, zodat deze uitgaven weer terug 
verdiend zullen worden. Er is niet voor gekozen om een contributieverhoging voor te 
stellen aan de ALV.

Tijmens Stoof vraagt aan het bestuur of met de vertegenwoordiging van het aantal 
leden op deze ALV voldoende quorum aanwezig is voor een rechtsgeldige stemming. 
In de statuten wordt geen quorum genoemd als minimum voor rechtsgeldige 
stemming.

Na enkele vragen stemmen de aanwezigen unaniem in met voorliggende begroting.

4. Toelichting op het beleidsplan 2019-2021
Bram Harder licht het beleidsplan toe met de beleidslijnen: 
Uitgangspunten en beleid voor 2019 – 2021 
Het beleid voor de komende drie jaar kan samengevat worden in de volgende drie 
uitgangspunten en drie beleidslijnen van waaruit we projecten kunnen optuigen om 
de uitgangspunten en beleidslijnen vorm en inhoud te geven. 

3 UITGANGSPUNTEN 
A. Nieuwe identiteit en imago: 
→“Wij hebben MD én we zijn het niet” 
B. Uniek sociaal kapitaal: 
→Vrijwilligers met MD-ervaringsdeskundigheid én beroepsmatige deskundigheidC. 
C. Een netwerk met impact: 
→Een netwerk van belanghebbenden
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En 3 BELEIDSLIJNEN 
A. Belangenbehartiging: 
→Belangenbehartiging is eerste prioriteit “MD de wereld uit” 
B. Behoud van de regie over het leven met MD:
→Bevordering van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie 
“Midden in het leven met MD” 
C. Bouwen aan en versterken van het netwerk van de MacV: 
→Naar een grotere vereniging met impact “MV de wereld in”

“We hebben MD maar zijn het niet” het uitgangspunt is Eigen Regie ofwel 
zelfredzaamheid. Er wordt gewerkt aan een metamorfose van patiëntenvereniging 
naar platform voor belanghebbenden. Misschien willen uw kinderen hier ook bij 
aansluiten, zij zijn immers ook belanghebbenden. Kunnen we het voorkomen? Nee, 
maar wel aanpassingen in leefstijl: niet roken, voedingspatronen aanpassen, meer 
bewegen. Oproep om goede ervaringen te delen. En de vraag te stellen: “Wat zou de 
MaculaVereniging voor jou kunnen betekenen?”

Heleen Schoots krijgt het woord over de laatste zaken rondom communicatie. Zij 
zet uiteen dat er wordt gewerkt aan een uiting voor de digitale schermen bij huisarts 
en apotheek. Wanneer deze gereed is worden de leden hiervan op de hoogte 
gesteld. Er wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de internet marketing zodat 
we beter vindbaar zijn op social media. Broeder Ulijn (Macula-café Cuijk) pleit voor 
het neerleggen van folders bij bijeenkomsten van ouderen en de gemeente en 
bibliotheek.

Hierna wordt deze ledenvergadering gesloten.


