
vastgesteld door het bestuurd – 19 april 2018 

Aan:  Algemene Ledenvergadering (ALV) Osteoporose Vereniging 

Van:  bestuur 

Onderwerp: Verslag ALV datum 11 mei 2017 

Datum: 11 mei 2017 

 
 

1. Opening  

Harry van den Broek opent de Algemene Ledenvergadering en heet de aanwezige leden 

van harte welkom. Voor de nieuwe leden starten we met een voorstelrondje van de 

aanwezige medewerkers en bestuursleden. Aanwezig: 11 personen en 1 lid heeft per 

mail aangegeven akkoord te zijn met de statutenwijziging.  

 

2. Ingekomen post:  

Er is geen ingekomen post. 

 

3. Verantwoording / stand van zaken 2017: 

Eind vorig jaar is het project Leef-zorgplan afgerond. Het Platform Bot-in-Balans, het 

MLM-Mijn Leven Met botten magazine is ontwikkeld en heeft het verenigingsblad een 

vernieuwing ondergaan en heet nu Bot in Balans. Momenteel is de vereniging in gesprek 

met een aantal partijen die geïnteresseerd zijn in verandering van zorg. O.a. met 

Medworq en Patient+ (Michiel Hageman). Hierin werken we samen en zoeken we naar 

financiering. Alle projecten zijn nog in de  lobby fase. Inmiddels hebben ruim 400 

platform leden zich  aangemeld op het platform Bot-in-Balans in het afgelopen jaar. We 

merken dat wij meer gezien worden als een serieuze partij, al vertaald zich dat nog niet 

in een daarbij passende financiering. Onze voornaamste activiteit is vooral de vereniging 

draaiende houden. 

 

4. Verslagvergadering2016 

De ALV heeft vorig jaar op 9 juni 2016 plaatsgevonden, verslag van deze bijeenkomst 

wordt bij deze ongewijzigd vastgesteld.  

 

5. Statuten wijziging 

Als vertegenwoordiger van mensen met osteopenie/osteoporose en fracturen was het 

een noodzaak om de statuten te wijzigen. De wijziging van statuten zijn belangrijk in de 

verdere ontwikkeling van de vereniging. De aanpassingen zijn een logische stap die 

voortkomt uit de koers die de vereniging sinds 2010 is ingeslagen. We bouwen aan een 

organisatie die mensen met vragen over botgezondheid (osteoporose, osteopenie en 

fracturen) ondersteunt als een onafhankelijke en betrouwbare sparringpartner. De 

visiekaart, gelanceerd in 2012 vormt hier de basis voor. De vereniging heeft de ambitie 

om een aanbod te ontwikkelen waar mensen en partijen bereid zijn om voor te betalen. 

We streven naar financiële onafhankelijkheid. Een ander belangrijk punt is wie zijn onze 

leden. Wanneer ben je lid van een vereniging? In de nieuwe statuten organiseren we dat 

we verschillende soorten leden hebben.  

 

De wijzigingen zijn op de ALV van 11 mei 2017 vastgesteld met één tekstuele 

aanpassing in artikel 2 lid b fractuurpreventie moeten worden opgesteld als twee losse 

woorden. 
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6.  Rooster van Aftreden: 

Het Rooster van Aftreden wordt vastgesteld. 

Rooster van aftreden/opvolgen  

Termijn                     1e 2e  3e  4e 

Harry van den Broek Voorzitter  2010  2013   2016   2019 

Erwin Hermans bestuurslid   2015 2018 

Wim Kroon bestuurslid    2015 2018 

Gerard Liefting bestuurslid   2015 2018 

Er is een oproep voor werving van nieuwe bestuursleden. Tijdens de ALV 2018 komt er een 

voorstel voor nieuwe bestuursleden. De leden van de vereniging wordt gevraagd actief mee 

te denken en te zoeken naar nieuwe bestuursleden.  

 

 

7. Verslag kascommissie  

De heer J. Hessel lid van de kascommissie is aanwezig. Mevrouw M. Van der Zalm is met 

kennisgeving niet aanwezig. Middels een schriftelijke verklaring hebben zij verslag 

uitgebracht en zijn de cijfers akkoord bevonden. Zij spreken hun waardering uit voor de 

financiële verslaglegging en adviseren de aanwezige leden het bestuur te dechargeren 

voor het financiële  beheer. De aanwezigen bij de vergadering nemen het advies van de 

kascommissie over en verlenen decharge aan het bestuur. Beide leden worden bedankt 

voor hun inzet in deze.  

 

8. Samenstellen Kascontrole commissie 

Voor de kascommissie voor 2017 zijn er drie leden voor de kascontrole commissie (mw. 

M. Van der Zalm – Waterreus en de heer J.Hessel).  Mw. Anneke Schouten stelt zich 

beschikbaar voor het verslagjaar 2017. 

 

9. Financieel jaarverslag 2016 

Penningmeester Gerard Liefting is met kennisgeving niet aanwezig. Angelique van Dam 

licht, in haar rol als directeur van de OV, het financieel jaarverslag toe. Zij bedankt de 

heer Koen Dragt, die in 2016 een deel van de boekhouding voor de Osteoporose 

Vereniging op zich heeft genomen. De aanwezigen hebben geen vragen en/of 

opmerkingen en stellen het financieel jaarverslag 2016 vast. Zij verlenen het bestuur 

decharge over het gevoerde financiële beleid van 2016. 

 

10. Activiteitenverslag 2016  

Het activiteitenverslag 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Werkplan 2018  

De huidige projecten blijven ongewijzigd en alle aandacht, mankracht en financiën 

worden op de huidige lijnen doorgezet. De speerpunten voor 2017 zijn: 

- In standhouden van de basis organisatie. 

- Informatievoorziening en lotgenotencontact  (mits voldoende middelen) als  

   de website/digitale nieuws, Bot-in-Balans – hulptelefoon, Bot in Balans magazine, 

regionale Bot in Balans bijeenkomsten (4x), Platform Sterke botten  

- Het voeren van gesprekken, het leggen van contacten (belangenbehartiging) 
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11. Begroting 2018  

De begroting is beperkt, conform het voorstel wat op tafel ligt. De beschikbare gelden 

zijn gealloceerd. Pas wanneer gedurende het jaar extra gelden beschikbaar komen, 

zetten we die in. Ook dit bestuur, in nieuwe samenstelling, onderschrijven deze 

werkwijze en zullen dit blijven continueren 

 

 

12. Rondvraag :  

Anneke schouten: Worden nieuwe leden op de hoogte gebracht dat het lidmaatschap een 

aftrekpost bij de belasting en/of verzekeraar is .  

Antw. Ja, de teruggave van lidmaatschaapgeld van de verzekering is alleen mogelijk met 

een aanvullende verzekering. Wij wijzen nieuwe leden op die mogelijkheid. 

 

13. Sluiting  

De aanwezigen worden door Harry van den Broek hartelijk bedankt voor hun 

aanwezigheid en bijdrage.  


