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Aan:   Algemene Ledenvergadering (ALV) 
Van:   Bestuur 
Onderwerp:  verslag ALV 8 mei 2021 (concept) 
Locatie ALV:  online  
Aanvang:   10.00 uur  
 
Aanwezig: 
15 leden, waaronder Harry van den Broek (voorzitter) en Erwin Hermans (secretaris), 
Renée van Pamelen (penningmeester), Agnes Bruijn (bestuurslid). 
 
Tevens aanwezig: Hendrien Witte (directeur) en Maria Zwart (bestuursondersteuner/ 
verslaglegging). 

 
1. Opening en introductie 
Harry van den Broek opent de vergadering. Heet iedereen welkom. 
 
2. Ingekomen Post 
Afmelding van Jan en Anneke Hessel. Zij geven complimenten over de stukken en geven 
akkoord op alle punten. 
Afmelding Hannie Janssen; ook akkoord op alle punten. 

 
3. Voordracht en benoeming nieuwe bestuursleden 
De kandidaat-bestuursleden Renée van Pamelen en Agnes Bruijn stellen zich voor 
middels een videoboodschap. Beiden worden met 100% van de stemmen benoemd tot 
bestuurslid. 
 
4. Rooster van benoeming en aftreden bestuur 
Erwin Hermans geeft een korte toelichting. Het bestuur is zeer blij met de 
bestuursuitbreiding. Hij is bereid tot nog een termijn. En hij beveelt de vergadering aan 
Harry van den Broek zijn extra termijn vanwege continuïteit ook af te laten maken. 
Het rooster van aftreden wordt unaniem goedgekeurd, incl. de herverkiezing van Erwin 
Hermans. 
 
5. Terugblik op 2020 en het begin van 2021  
Aan de hand van een presentatie licht Harry een aantal onderwerpen uit het jaarverslag 
toe. Het jaarverslag zal, met de getoonde grafieken, in mooi opgemaakte vorm 
verschijnen.  
 
6. Verslag ALV-vergadering 8 juli 2020 
Geen vragen n.a.v. het verslag; Verslag wordt unaniem vastgesteld. 
  
7. Jaarverslag 2020 
Zonder vragen unaniem goedgekeurd. 
 
8. Financieel jaarverslag 2020 
Renée van Pamelen (penningmeester) dankt de nieuwe, vrijwillig boekhouder Jet Bles. 
Zij heeft heel goed werk gedaan. Het jaarverslag is nu opgemaakt in C1-formaat, 
gebruikelijk voor kleinere goede doelen organisaties. 
Renée licht de belangrijkste zaken uit de jaarrekening toe. 
Op de balans staan nu drie reserveringen: continuïteitsreserve om bij onvoorziene 
omstandigheden lopende verplichtingen te kunnen betalen. Bestemmingsreserve bedoeld 
voor het project impact en bereik. En een algemene reserve voor onvoorziene zaken.  
Het Financieel jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd. 
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9. Verslag kascontrolecommissie 
Verklaring van de kascontrolecommissie, bestaande uit de leden Anneke Schouten-Buys, 
Fons Smeur, Trudy van Veen (aankomend lid): 
“Op 8 april jl. vond middels een internetverbinding een onderhoud plaats tussen de 
commissie met de penningmeester en de directeur van de vereniging. De commissie 
heeft zich inhoudelijk en beleidsmatig laten informeren over het jaar 2020 en was zeer 
tevreden over het financiële beleid en de verandering van de procesvoering die tot een 
efficiëntere bedrijfsvoering geleid heeft. Door één lid is ter plaatse van de voorzitter 
kennis kunnen nemen van de boeken en de internetbankgegevens. De genomen 
steekproef bleek volledig correct. De kascontrolecommissie dankt het bestuur voor zijn 
inzet en het op een keurige en overzichtelijke wijze beheren van de financiën en stelt de 
vergadering voor om de penningmeester en voorzitter en daarmee het bestuur te 
dechargeren.”  
Het bestuur dankt de kascontrolecommissie voor haar inzet en verslag. 

 
10. Decharge-verlening aan bestuur  
N.a.v. het verslag van de kascontrolecommissie verleent de vergadering decharge aan 
het bestuur. 
 
11. Voordracht en benoeming Kascontrolecommissie 2022  
Anneke Schouten neemt afscheid van de kascontrolecommissie. Zij heeft inmiddels thuis 
een bos bloemen ontvangen. 
Voor de kascontrolecommissie 2022 worden voorgedragen Fons Smeur en Trudy Veen. 
Hannie Janssen heeft aangeboden ook lid te worden per 2023. Zij kijkt vast mee met de 
kascommissie 2022. 
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van de 2 leden voor 2022. 
 
12. Waar richt de Vereniging zich op in 2021 en verder 
Belangrijk aandachtspunt: blijven groeien: meer stem en invloed, bewijs van impact voor 
VWS en dus meer subsidie. 
Versterken patientenparticipatie: wat wil de mens met osteoporose. Dat vertalen naar 
ondersteuning en inbreng bij de zorg. We gaan werken met een patientenpanel, om 
vragen en wensen van de achterban op te halen. 
We gaan dat doen door mensen aan ons te binden: we willen veel doen en hebben 
vrijwilligers nodig; goed vrijwilligersbeleid om vrijwilligers te binden. En we willen 
mensen binden door lid te worden of te bewegen tot doneren. Ook periodieke schenking. 
Online marketing: zichtbaar zijn op website, nieuwsbrief en social media.  
Belangenbehartiging: meer aandacht voor preventie: voorkomen van osteoporose, dus 
ook richten op jonge mensen en hun ouders. We gaan daarvoor een plan maken en er 
mee starten in 2022. Samenwerking met Chronisch Zorgnet met als doel via opleiding 
fysiotherapeuten met specialisatie osteoporose te krijgen. De keuzehulp moet worden 
aangepast aan de nieuwe richtlijn osteoporosezorg. Belangrijk om te gebruiken in de 
spreekkamer bij het gesprek met de arts.  
Voorlichting: we gaan een aantal uitgaven vernieuwen of maken, o.a. de special Bot in 
Balans. We versterken onze informatie naar professionals, o.a. door ons blad via de 
vakverenigingen te laten verspreiden.  
Lotgenotencontact: we gaan de reeks webinars voortzetten. En we investeren veel in het 
werven en opleiden van vrijwilligers voor de Hulplijn en het Vragenteam.  
 
13. Rondvraag 
Harry: in het kader van de modulaire herzieningen van richtlijnen worden we gevraagd 
om vanuit patiëntenperspectief ook iets te zeggen over fracturen. Daar zijn geen 
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patiëntenorganisaties voor. Deze onderwerpen hebben belangrijke raakvlakken met onze 
doelgroep en de contacten hebben meerwaarde voor de vereniging. 
Via de chat laat Barbara Wendt weten enthousiast te zijn over alle plannen. Leuk en 
zinnig. Ineke Wester bedankt voor duidelijke informatie over de activiteiten van de 
vereniging. En dankt ook bestuur, directie en vrijwilligers heel hartelijk voor al het mooie 
werk. 
Via de mail lieten Jan en Anneke Hessel weten dat zij de nieuwe Webinars heel goed 
vinden. Deze zouden in hoge mate de regionale bijeenkomsten kunnen vervangen. Zij 
opperen de openingstijden van het vragenteam te verruimen nu er meer vrijwilligers zijn. 
Verder vragen zij aandacht voor het onderwerp verlenging van de medicatie met alle 
risico's versus een zo lang mogelijk redelijk pijnloos leven. 
 
14. Sluiting 
De vergadering wordt om iets na 11 uur gesloten. 
 
 


