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Notulen Algemene Ledenvergadering 
20 mei 2021 van de Macula Vereniging 
Locatie: digitaal 
 

Aanwezig: 20 leden en bestuursleden: Bram Harder (Voorzitter), Ellen Weiss 
(Secretaris), Monic Jansdam (Penningmeester), Karin Terbraak (JMD), Heleen 
Schoots (Communicatie) en Roger Ravelli (Projecten). 
 
Notulist: Romy Hamelink (MEO) 
 
Opening en welkom door Bram Harder 
Om 16:07 opent de voorzitter de Algemene ledenvergadering, hij heet 
iedereen van harte welkom en hoopt dat de volgende vergadering misschien 
wel weer fysiek kan plaats vinden. 
 
Mededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken en geen mededelingen vanuit het bestuur. 
 
Vaststellen verslagen van de ALV 3 september 2020 en 14 januari 2021 
De secretaris vraagt of het verslag betreffende 3 september de vergadering 
goed heeft weergegeven. 
Het verslag van 3 september 2020 is akkoord bevonden en wordt vastgesteld. 
 
De secretaris vraagt of het verslag betreffende 14 januari akkoord is. 
Berry den Brinker geeft aan dat in het verslag staat dat het bestuur al had 
toegestemd met zijn toegestuurde voorstel maar dat klopt volgens hem niet. 
Het gaat om onderstaande twee punten: 
“Het bestuur heeft Berry laten weten daarmee in te stemmen en daarmee aan 
de slag te gaan. De vraag is daarom of het voorstel nog op de agenda moet 
komen.” 
“De voorzitter herhaalt dat het bestuur al heeft ingestemd met het voorstel van 
Berry den Brinker om de leden mee te laten denken over het beleid, en somt de 
specifiek door Berry genoemd onderwerpen op:” 
 
De secretaris stelt vast dat het verslag van 14 januari 2021 met in aanmerking 
nemend de opmerking van de heer Brinker akkoord wordt bevonden en 
daarmee wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. 
 
Vaststellen Jaarverslag 2020 (Geel Katern) 
De voorzitter legt het geel katern ter goedkeuring voor aan de leden van de 
vergadering. 
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Tijmen Stoof heeft drie punten over het geel katern. Er staat een spelfout op 
pagina 20; Late maculadegeneratie moet zijn leeftijdsgebonden 
maculadegeneratie. Op pagina 32 staat Mevrouw drs. J. Ossewaarde dit moet 
zijn dr. J. Ossewaarde. Verder zou hij het fijn vinden als bij de macula infolijn 
ook het aantal telefoontjes vermeld zou worden. 
 
Berry den Brinker wil graag iets opmerken over visuele toegankelijkheid. Hij 
vindt het jammer dat de Macula Vereniging niet zelf de verslagen van de 
schouwing maakt. 
 
Het geel katern 2020 wordt akkoord bevonden en vastgesteld door de 
algemene leden vergadering met inachtneming van bovenstaande 
opmerkingen. 
 
Vaststellen Jaarrekening 2020 
De penningmeester licht de jaarrekening 2020 toe door middel van een kleine 
presentatie. Door onder andere Corona is er dit jaar een positief resultaat 
behaald van €46.709. Dit is natuurlijk niet het doel van de vereniging omdat het 
geld liever uitgegeven wordt aan mooie activiteiten. 
 
Het zorgpunt van het bestuur is het aantal dalende leden. Het ledenbestand is 
gemiddeld vrij oud waardoor er veel leden af vallen, ook zijn er geen beurzen 
geweest waardoor er geen nieuwe leden geworven zijn. 
 
De penningmeester wil alle leden bedanken die gedoneerd hebben voor het 
jubileum. In totaal is er €15.000 euro ontvangen. 
 
Er is een vrij groot eigen vermogen voor een vereniging. De penningmeester 
geeft aan dat het bestuur zich al verdiept heeft welk bedrag als 
instanthoudingsreserve op de bank zou moeten staan. In de volgende ALV, 
waarin ook de nieuwe begroting behandeld zal worden, komt dit onderwerp op 
de agenda te staan. 
 
De penningmeester legt uit dat er in de statuten staat dat er een 
accountantsverklaring moet zijn of een kascommissie. In het verleden werd er 
steeds gekozen voor een accountantsverklaring de kosten hiervan zijn alleen 
ontzettend hoog, hierbij moet gedacht worden aan minimaal 10.000 euro.  
Dit jaar is er daarom gekozen voor een kascommissie. Normaliter wordt er in 
de vorige ALV een kascommissie samengesteld. Omdat deze niet is 
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samengesteld heeft het bestuur een aantal leden gevraagd of zij zitting wilde 
nemen in de kascommissie. 
Arco Ooms en Wim Ruijgh hebben zich beschikbaar gesteld. De 
penningmeester vraagt of iemand hier bezwaar tegen heeft. De Algemene 
ledenvergadering stemt in met Arco Ooms en Wim Ruijgh als kascommissie. 
 
Arco Ooms ligt toe dat de kascommissie zich verdiept heeft in het financiële 
gevoerde beleid. De kascommissie heeft de jaarrekening gecontroleerd en 
daarbij geen onjuistheden en onregelmatigheden gevonden. Zij adviseren 
daarom de Algemene ledenvergadering in te stemmen met de volgende drie 
punten; de winst wordt toegevoegd aan de algemene reserve, de jaarrekening 
2020 goed te keuren en ten derde decharge aan het bestuur te verlenen voor 
het gevoerde financiële beleid. 
 
De jaarrekening van 2020 wordt akkoord bevonden door de Algemene 
ledenvergadering en er wordt decharge verleent over het gevoerde financiële 
beleid. 
 
Decharge van het bestuur 
De voorzitter vraagt aan de leden, nu het jaarverslag en de jaarrekening is 
goedgekeurd, of zij kwijting verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid. 
De algemene leden vergadering verleent decharge aan het bestuur voor het 
gevoerde beleid van 2020. 
 
Opheffing Ledenraad. 
Het bestuur stelt voor de ledenraad op te heffen waarbij wijziging van de 
statuten niet nodig is wanneer de algemene leden vergadering hiermee 
instemt. 
De voorzitter vraagt aan de leden of hier opmerkingen of vragen over zijn. 
Frans Stoop vraagt of de voorzitter de brief van Astrid Hoeksma wil voorlezen. 
De voorzitter heeft de brief voor gelezen. 
 
Berry den Brinker reageert op de brief. Hij geeft aan dat hij het een belangrijk 
punt vindt dat in de brief naar voren komt dat de communicatie al die jaren 
tussen de ledenraad en het bestuur niet goed verliep. Hij pleit er voor dat 
panels nodig zijn voor korte vragen maar een ledenraad een functionele raad 
voor de lange termijn is. Berry den Brinker is tegen het opheffen van de 
ledenraad. 
Frans Strijk stemt in met wat Berry den Brinker heeft verwoord. Hij vond het 
jammer dat er herhaaldelijk niet op verzoeken vanuit de ledenraad gereageerd 
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werd door het bestuur. Hij ziet de ledenraad als een permanente functie 
binnen de vereniging. 
Tijmen Stoof sluit zich aan bij wat hiervoor gezegd is. Hij vind het niet voor 
niets dat er 10 jaar geleden een ledenraad is opgezet en dit zou niet zomaar 
opgeheven moeten worden. 
 
Heleen reageert op het verslag. Ze is geschrokken van de inhoud van de brief 
omdat in haar perceptie het anders gegaan is. Zij was niet op deze manier op 
de hoogte van de slechte communicatie en zou dit graag anders zien in de 
toekomst. 
 
De voorzitter geeft aan dat Huub geen mogelijkheden meer zag om nieuwe 
leden aan te trekken. Er waren te veel leden vertrokken. 
Berry reageert hierop; hij geeft aan dat meerdere mensen zich hebben 
aangemeld bij de ledenraad maar hier geen gehoor aan is gegeven. 
 
De voorzitter vraagt wie er mee instemt om de ledenraad te behouden. Ruim 
de meerderheid van de aanwezigen wil dat de ledenraad behouden blijft.  
 
De penningmeester vraagt wie van de leden er in de ledenraad wil deelnemen, 
er zijn namelijk minimaal 6 leden nodig. De secretaris geeft aan dat zoals in het 
huishoudelijk reglement beschreven staat het niet de taak van het bestuur is 
om een ledenraad op te zetten. Bij het opzeggen van de voorzitter van de 
ledenraad is er vanuit het bestuur aan de overige leden aangegeven of zij 
nieuwe leden zouden willen gaan werven. Zij gaven de voorkeur aan een panel. 
 
Er wordt door de Algemene ledenvergadering besloten dat de ledenraad niet 
wordt opgeheven. Er zal door het bestuur een vergadering worden belegd met 
de oud leden van de ledenraad om van gedachten te wisselen hoe de interactie 
en communicatie verbeterd kan worden en hoe deze beter bemenst wordt. 
 
Opzetten van een ledenpanel. 
De voorzitter omschrijft een ledenraad als een permanent orgaan terwijl een 
ledenpanel van een tijdelijk karakter is waarbij gerichte vragen gesteld kan 
worden. Inmiddels is er bijvoorbeeld al een panel voor het updaten van de 
website. 
 
Participatie leden bij schrijven beleidsplan 2022-2025 
Heleen geeft aan dat het bestuur bezig is met een nieuw beleidsplan onder 
begeleiding van PGO Support. Het bestuur vind participatie heel erg belangrijk, 
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er wordt dan ook gezocht naar meer betrokkenheid bij de achterban. Panels 
alleen zijn niet de oplossing naar een actievere achterban. 
 

Rondvraag en wat verder ter tafel komt 
* Een van de leden geeft aan dat ze graag meer van die ad hoc groepen 
(panels) zou willen zien. Zo kan je kort en krachtig meepraten over een 
specifiek onderwerp. 
* Op de volgende Algemene ledenvergadering zal de benoeming van een 
nieuwe kascommissie staan. 
 
Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, onder dankzegging voor een 
ieders aanwezigheid en inbreng, de vergadering om 17.32 uur. 


