Verslag van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 6 april 2019 in het NB
Congrescentrum te Nieuwegein
Aanwezig van het bestuur: Bram Harder (voorzitter), Marion Klapwijk (secretaris),
Karin Terbraak (JMD), Heleen Schoots (informatie en communicatie), Peter
Hoogerbrugge (overheid, zorgverzekeraars, personeel).
Verslag: Marion Klapwijk
In de zaal ca 48 leden aanwezig
WELKOM
Bram Harder, voorzitter, heet alle leden hartelijk welkom op de ALV.

1. PROJECTSUBSIDIE VTOR
Bram Harder ligt het project VTOR (Visuele Toegankelijkheid in Openbare
Ruimten) - waarop een subsidie is ontvangen vanuit Zonmw - toe.
De MaculaVereniging zal samen met haar leden in een tiental gemeenten in
Nederland Schouwen gaan doen in verschillende openbare ruimten en per
gemeente aanbevelingen doen aan het College van B&W en betreffende
ambtenaren voor een betere visuele toegankelijkheid van de geschouwde
objecten.
De TU Delft is participant met de afdeling bouwkunde, die in het curriculum
van de opleiding ook een module over visuele toegankelijkheid wil inbouwen.
Het bestuur is bezig nog meer gelden te werven als cofinanciering voor dit
project
Het Oogfonds heeft reeds toegezegd dit project mede te willen financieren.
De ALV stemt unaniem in met de uitvoer van dit project.
2. VERSLAG ALV 2018
Het verslag van de ALV van 2018 wordt unaniem goed gekeurd.
3. JAARVERSLAG/JAARREKENING 2018
Het jaarverslag 2018 inclusief de jaarrekening 2018 wordt goedgekeurd en de
ALV verleent het bestuur onder applaus decharge.
4. BELEIDSPLAN 2019-2021
Bram Harder ligt het Driejarenbeleidsplan toe.
De ALV ontvangt het plan positief en geeft er unaniem goedkeuring aan.
5. VERLENIGING BESTUURSTERMIJN/ BENOEMING NIEUWE
BESTUURSLEDEN
Heleen Schoots (portefeuille communicatie) wordt voorgedragen voor een
nieuw termijn als bestuurslid.
Er zijn drie nieuwe bestuursleden: Peter Derks (portefeuille voorlichting), Henk
van Wijk (penningmeester) en Malou Saat (portefeuille vrijwilligers) die worden
voorgesteld aan de ALV en unaniem door de ALV worden benoemd.

6. AFSCHEID PETER HOOGERBRUGGE
Bram Harder spreekt Peter Hoogerbrugge toe en bedankt hem voor zijn rol in
de MaculaVereniging. Peter heeft veel betekend voor de MaculaVereniging.
De laatste jaren heeft hij zich beziggehouden met HR en met het
Voucherproject. Peter ontvangt een cadeau voor zijn inzet. Peter bedankt ook
de MaculaVereniging, medewerkers en collega’s voor de steun die en het
vertrouwen dat hij heeft ontvangen tijdens zijn bestuursperiode.
7. RONDVRAAG EN SLUITING
a. Hoe zit het met de vaststelling van de begroting 2019? Antwoord: de
begroting 2019 is vastgesteld op de ALV van 18 januari 2019 en combinatie
met de Nieuwjaarsborrel. De reden is dat een begroting aan het begin van het
jaar en niet als het jaar al een stuk gevorderd is vastgesteld dient te worden.
b. Berry den Brinker stelt een vraag over participatie van de MaculaVereniging in
de EBU. Hij wil met name dat de MaculaVereniging hier eigen invloed uit gaat
oefenen. Bram Harder antwoordt dat deze vraag naar de bestuursvergadering
zal gaan en dat daar nagedacht zal worden over mogelijke participatie van de
MaculaVereniging in de EBU.
c. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

