
Pagina 1 van 4 
 

 

 

Aanwezigen: 
Bestuursleden 

- Etty Kruiswijk, voorzitter 
- Anda Alkadrie, secretaris 
- Dora Akkersdijk, penningmeester 
- Marjan Bijzet, algemeen bestuurslid 

Redactie 
- Willeke Jak 
- Ingrid Gerretse 
- Mignonne Stam 
- Karen in ’t Zandt 
- .. 

Aantal aanwezige leden:  
- 32 (inclusief bestuur en redactie)  

Aantal aanwezige introducees: 
- 5 

Notulist: Karel Gerretse 

Zalencentrum De Rank 
Soesterbergsestraat 18 
4768 EJ Soest 

Agendapunten: 
 

- Opening 
- Financieel Jaarverslag 
- Secretarieel Jaarverslag 
- Wijziging Statuten en aanpassing 

Huishoudelijk Reglement in verband met 
wet WTBR 

- Aftreden en functiewijziging 
- Vacature Algemeen bestuurslid 
- Sluiting 

 

Opening door de voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering om 11.10 uur met het voorlezen van een gedicht, waarna zij de 

aanwezige leden welkom heet. Bestuur, redactie en coaches zijn aanwezig evenals een 

cliëntondersteuner. 

De voorzitter vraagt wie voor het eerst aanwezig is op een ALV; zij heet deze mensen persoonlijk 

welkom en vraagt hoe zij de P-AL hebben leren kennen. De meesten hebben de P-AL via Google 

gevonden. 

Sinds de vorige keer, het 20-jarig bestaan, is er veel gebeurd met de P-AL (zie daarvoor ook het 

Magazine). Artrose staat volop in de belangstelling, maar er gaat nog veel fout. Dit blijkt uit alle 

reacties op de door de voorzitter gestelde vraag in het Magazine, waarvoor hartelijk dank.  

 

Financieel Jaarverslag door de penningmeester 

De penningmeester  

Aanwezige leden hebben het verslag thuisgekregen en er ligt op elke tafel een exemplaar. 

Er is in 2021 meer uitgegeven dan 2020; hier zijn twee redenen voor.  

1. Door Corona zijn er heel veel dingen stilgelegd: er konden geen leden aanwezig zijn bij de 

ledendagen, er was in 2020 één ledendag, welke online was. In 2021 was er één ledendag 

online én de jubileumdag, welke gelukkig wel fysiek kon plaatsvinden en er waren meer 

vergaderingen. 

Algemene 

Ledenvergadering  
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2. Voor de jubileumdag is gekozen voor een mooiere en duurdere dag; er was een kadootje 

voor de leden en het jubileumnummer van het Magazine was een dikkere uitgave.  

De kascommissie, in de persoon van Erik Emmens, heeft op 15 maart de boeken gecontroleerd en 

goedgekeurd (het tweede lid van de kascommissie was 15 maart helaas verhinderd). 

Vragen uit de vergadering:  

- Het saldo is nu €- 28.000, maar is er ook gespaard, zodat dit bedrag gecompenseerd wordt? 

De penningmeester geeft aan dat er genoeg gespaard was (dit staat op de achterkant van het 

overzicht).  

- Er is een verschil in de totalen van €50; dit komt waarschijnlijk doordat de vooruitbetaalde 

contributie van €25,- aan de verkeerde kant staat.  Dit wordt aangepast voordat de jaarcijfers 

op de site gepubliceerd worden. 

- Wat maakte de jubileumdag duur? De penningmeester geeft aan dat dit komt door de 

duurdere zaal én het kadootje dat de leden gehad hebben. 

- In 2020 zijn er geen bijeenkomsten geweest, maar wel €44.000 aan uitgaven; kon dit 

gefinancierd worden uit contributie en subsidies? De penningmeester geeft aan dat deze 

uitgaven in 2021 waren en dat dit inderdaad zo gecompenseerd kon worden. 

Verder zijn er geen vragen uit de zaal; daarmee is het financieel jaarverslag goedgekeurd.  

Hr. Jacques Honcoop meldt zich aan voor kascontrole 2022. 

 

Secretarieel Jaarverslag 

Toelichting door de secretaris. 

Het jaarverslag staat op de website en ligt ten tijde van deze vergadering ter inzage vóór op de tafel.  

Belangrijkste punten in dit verslag: 

- In 2021 zijn er in totaal 24 leden meer, mutaties meegerekend.  

- De viering van het 20-jarig jubileum is geweest in De Werkplaats in Amersfoort. 

- Het bestuur heeft te maken met  

o De AVG-wetgeving en de bijbehorende privacy verklaringen 

o De Wet Toezicht Bestuur en Rechtspersonen, waarover in het volgende agendapunt 

meer. 

- Er is weer subsidie verleend; er zijn wat strengere regels, maar het is allemaal weer gelukt. 

- Eind december zijn er functieverschuivingen geweest. 

- Het Magazine is een belangrijk visitekaartje en wordt veel gelezen. 

- De ALV in het voorjaar is een livestream geweest; de jubileumdag kon gelukkig weer fysiek 

plaatsvinden. 

- Er is een verandering bij het telefonisch lotgenotencontact geweest, Bea Dekkers stopt. 

- Tevens verandering bij de medisch adviseurs, Dhr. Ton van Helmond (psycholoog) is gestopt; 

er wordt nog gezocht naar een opvolger. 

- Er zijn bijeenkomsten, cursussen en enquêtes geweest; vooral de voorzitter is daar een spin 

in het web. 
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Vragen uit de vergadering: 

- De P-AL bestaat 20 jaar maar de artrosevereniging bestaat toch al langer; de voorzitter geeft 

aan dat het twee verschillende verenigingen zijn. 

- Klopt het dat het bij mailtjes aan de PA-L vaak voorkomt dat je geen antwoord krijgt? Niet 

dat de voorzitter weet, maar zij zal er op letten. 

 

Wijziging Statuten en aanpassing Huishoudelijk Reglement in verband met de Wet Toezicht 

Bestuur en Rechtspersonen  

Deze wet is op 1 juli 2021 ingegaan; alle verenigingen, dus ook de P-AL moeten op grond van deze 

wet de statuten aanpassen. Deze wet is bedoeld ter bescherming van het bestuur en alle mensen die 

iets voor de P-AL doen. 

Een notaris heeft in een gesprek met de voorzitter en secretaris aangegeven wát er allemaal 

gewijzigd dient te worden (de laatste wijziging dateert uit 2011) in Statuten en Huishoudelijk 

Reglement; wijzigingen zullen worden verwerkt, waarna er een concept naar het bestuur gaat. Als dit 

concept klaar is en klopt komt het op de website (zowel oude als nieuwe versie). In oktober moet het 

bestuur dan officieel toestemming hebben van de leden om dit te mogen veranderen; De voorzitter 

neemt aan dat iedereen die in de vergadering aanwezig is het daarmee eens is; één van de 

aanwezigen stelt een vraag over de oprichters van de P-AL die ook in het bestuur zaten. De voorzitter 

geeft aan dat de oprichters al sinds jaren niet meer in bestuur zitten; het artikel in het laatste 

Magazine over het stoppen van deze oprichters werd hier verwarrend in gevonden. De voorzitter 

geeft hier een verduidelijking over.  

 

Aftreden en functiewijzigingen 

Aftreden: Anda Alkadrie gaat ons na 4 jaar verlaten als secretaris. De voorzitter, Etty schetst in het 

kort wat Anda in deze 4 jaar allemaal heeft meegemaakt en bedankt Anda voor alles wat zij gedaan 

heeft en wenst haar alle goeds. 

Anda heeft aangegeven haar afscheidscadeau (een bon) te willen laten storten op giro 555, dit is 

inmiddels gebeurd; wel worden bloemen aangeboden. Anda bedankt en wenst de P-AL veel succes in 

de toekomst. 

Functiewijziging: Marjan Bijzet heeft aangeboden deze taak van Anda over te willen gaan nemen; 

heel fijn en heel erg bedankt. Etty wenst haar welkom in het bestuur als secretaris en geeft haar een 

bloemetje.  

Met de functiewijziging van Marjan ontstond een vacature Algemeen bestuurslid, waarvoor in het 

Magazine een oproep geplaatst zou worden; toen Ingrid Gerretse, als lid van de redactie deze oproep 

onder ogen kreeg, heeft zij gelijk contact opgenomen met Etty met de woorden “dat ben ik”. Haar 

man Karel bood daarbij gelijk aan haar werk voor de redactie over te willen nemen. Ook zij wordt 

bedankt door Etty en wordt bij deze algemeen bestuurslid en ontvangt hiervoor een bloemetje. 

De redactie bestaat vanaf vandaag uit: 

- Willeke Jak  Hoofdredacteur en eindredacteur 

- Karel Gerretse  Eindredacteur 

- Mignonne Stam Redacteur 

- Karen in ’t Zandt Redacteur 
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Etty bedankt de redactieleden voor wat zij allemaal doen en overhandigt hun een pen (omdat de 

redactie altijd zoveel moet schrijven). 

 

Om 11.25 sluit de voorzitter de vergadering. 

 


