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Notulen van de Algemene Ledenvergadering  
20 januari 2020 van de Maculavereniging in Utrecht 
Locatie: greenhouse, Utrecht 
 
Aanwezig: 19 leden en namens het bestuur: Bram Harder (voorzitter), Peter Derks 
(bestuurslid), Heleen Schoots (bestuurslid communicatie en informatie), Karin Terbraak 
(bestuurslid JMD, secretaris ai) Henk van Wijk (penningmeester) en partners.  
 
Notulist: Romy Hamelink (MEO) 
 
Welkom en opening 
Om 14:05 opent de voorzitter de algemene vergadering, hij heet iedereen van harte 
welkom. 
Vasstelling agenda; het loopt iets anders dan vooraf gepland, Bram Harder doet de opening 
als voorzitter en kan ook weer de voorzittersrol tijdens deze ALV op zich pakken. 
Verder wordt de agenda conform concept vastgesteld. 
 
Vaststellen notulen d.d. 18 januari 2019 

• Tekstueel, ter goedkeuring en vaststelling  
De notulen worden goedgekeurd en daarmede vastgesteld.  

• Inhoudelijk  
Er zijn geen vragen naar aanleiding van de notulen. 

 
Begroting 2020 
Vanuit de zaal wordt de opmerking gegeven dat de schriftelijke toelichting ontbrak. De 
voorzitter geeft aan dat deze inderdaad dit jaar niet was bijgevoegd, maar dat die volgend 
jaar weer meegestuurd zal worden. De voorzitter geeft toelichting op de verschillende 
posten. 
 
De maculavisie is begroot op 25.000 euro lager dan afgelopen jaar. Het bestuur heeft 
vastgesteld om van 5 uitgaves per jaar naar 4 keer per jaar te gaan. Deze stap is genomen 
om een sluitende begroting te krijgen.  
Vanuit de zaal komt de vraag of het bestuur nog naar andere posten heeft gekeken om de 
begroting sluitend te krijgen. Een aantal leden betreuren het dat er 1 blad minder komt 
omdat zij het magazine heel belangrijk vinden. 
Marion geeft antwoord op deze vraag door uit te leggen dat er vorig jaar een belofte is 
gemaakt dat de begroting op 0 zou komen, de accountant gaf een min bedrag van 80.000 
euro. Het bestuur wil de belofte waarmaken, daarom wordt op veel verschillende posten 
bezuinigd met als allerlaatste optie het terugbrengen van de uitgaves van het magazine. 
 
Er wordt door de zaal een nieuwe post gezien; project visuele toegankelijkheid. Deze is 
begroot op 15.000 euro. Vanuit de zaal wordt gevraagd waarom er nog extra geld begroot is 
terwijl het project gesubsidieerd wordt door zonmw. 
Antwoord: Zonmw staat niet in de begroting, want die hoort in de project begroting. Deze 
subsidie is alleen niet genoeg om het hele project te betalen, hier heeft het bestuur nog 
extra geld voor begroot. Het bestuur heeft dit project in april voorgelegd met uitleg wat het 
bedrag inhoudt en dat er 15.000 euro extra bijkomt + extra voor cofinancierschappen. 
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De posten salarissen + pensioenpremie verschilt met afgelopen jaar. Dit komt doordat er 
afscheid is genomen van Mary Ruskamp. In goed overleg is er een vaststellingsovereenkomst 
gesloten. Het afscheid van Mary betekend een sterker beroep op de vrijwilligers, de 
voorzitter benadrukt dat vereniging een vrijwilligersorganisatie is. 
Vraag: waarom staat er nog 20.000 euro begroot op deze post? 
Antwoord: Voor een belangrijk deel wordt dit ingevuld doordat mary officieel per 1 maart 
2020 uit dienst treedt. De post zal lager worden, maar niet helemaal verdwijnen door het 
salaris van Ria. In April op de ALV zal er officieel afscheid genomen worden van Mary. 
 
Andere post waar de bezuinigingen te zien zijn is dat de vereniging weg is uit de 
Churchillaan. Backoffice en frontoffice zijn overgenomen door MEO. Hierdoor is er extra 
bezuinigd en mocht er 10.000 euro extra subsidie worden aangevraagd. Wanneer er extra 
samenwerkingen plaats vinden met andere patiëntenorganisaties, en dit aangetoond kan 
worden, dan kan er nog 5.000 euro extra aangevraagd worden. 
 
In het jaar 2019 is een trendbreuk te zien, voor het eerst in jaren zijn we aan het groeien, 
niet spectaculair. Lastig is dat 1500 leden een leeftijd hebben van 80/90 jaar, hier zal een 
deel van overlijden. 
 
Heleen geeft aan dat ondanks dat er veel bezuinigd moet worden er ook weer hele leuke 
dingen op de planning staat. In de eerste week van november zal er een macula week plaats 
vinden. Dit gebeurt in samenwerking met o.a. Nederlandse Oogonderzoek Stichting. In deze 
week vind een oog congres plaats, een JMD congres, landelijk event etc. Dit zal allemaal 
georganiseerd worden om meer landelijke bekendheid te krijgen. Iedereen die ideeën heeft 
voor deze macula week kan dit aan Heleen doorgeven. 
 
Verder geeft de voorzitter aan dat de opbrengsten en contributies in lijn zijn met wat er 
verwacht wordt en dat er redelijk conservatief begroot is. Wanneer de opbrengsten en 
kosten van elkaar afgetrokken worden dan verschijnt er 1800 in de plus. Een sluitende 
begroting waar het bestuur heel blij mee is. 
 
De begroting wordt door de vergadering unaniem goedgekeurd en daarmede vastgesteld. 
 
Bestuur + medewerkers 
De voorzitter vraagt Ria naar voren. Ria heeft ontzettend veel gedaan en wordt namens het 
bestuur bedankt voor al het harde werk! 
 
Henk wordt door de voorzitter naar voren geroepen. Henk is de rol van penningmeester 
enthousiast ingestapt en met grote toewijding aan begonnen. Henk heeft aangegeven dat 
helaas zijn gezondheid het niet meer aankan. Namens het bestuur wordt Henk bedankt voor 
alle inzet. 
 
Monic Jansdam wordt door de voorzitter naar voren geroepen. Monic is gevraagd om het 
penningmeesterschap van Henk over te nemen. Monic is accountant, getrouwe en heeft 
twee studerende zoons. Ze woont in Amstelveen. Monic wordt benoemd tot 
penningmeester. 
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Marion wordt door de voorzitter naar voren geroepen. In 2017 aangetreden als 
penningmeester totdat het penningmeesterschap werd overgenomen. Marion is hierna 
benoemd tot secretaris. Namens het bestuur wordt Marion bedankt voor alle inzet die zij 
getoond heeft als penningmeester en secretaris. We zijn haar daar ontzettend dankbaar 
voor. Marion blijft nog lid en zal zich oa inzetten voor het project VTOR. 
Marion wil ook rob bedanken voor zijn inzet en de ondersteuning die hij gegeven heeft. 
Zonder Rob was de ANBI status niet gelukt. Marion geeft aan dat na het krijgen van de 
diagnose de macula vereniging haar enorm bemoedigd heeft, ze kreeg te horen dat ze de 
ziekte niet is, maar dat je het hebt. 
 
Roger Ravelli wordt door de voorzitter naar voren geroepen. Roger is gevraagd als extra 
bestuurslid. Hij zal zich aan inzetten voor de visuele toegankelijkheid. Roger woont in 
Amsterdam, heeft jmd en heeft gewerkt bij de rijksoverheid. Roger wordt benoemd tot 
bestuurslid. 
 
Lotgenotencontact / telefoon team 
De voorzitter stipt aan hoe belangrijk het is om echt iemand te spreken die Macula heeft, die 
voorbeelden kan geven en oplossingen kan doornemen. Dit doen we d.m.v. 
lotgenotencontact. Hierbij is de macula infolijn weer overgenomen van de oogvereniging. 
Er is inmiddels een telefoonteam opgericht, 23 leden hebben zich al aangemeld. Binnenkort 
zal er in samenwerking met PGO een training worden georganiseerd.  
 
Rondvraag 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter, onder dankzegging voor een ieders 
aanwezigheid en inbreng, de vergadering om 16.00 uur. 


