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CP Nederland 
Verslag Algemene Ledenvergadering  

 
Datum        11 mei 2019 
Plaats  De Zonnehoek, Apeldoorn 
Aanmeldingen ALV      17 
Opgevraagde stukken zonder aanwezigheid  6 
Volmacht       1 
Bestuursleden       5 
Afmeldingen      1 
Aantal gerechtigde stemmers    11 
 
Welkom 
Vanaf 10.00 uur druppelden de leden die zich hadden aangemeld voor deze Algemene 
Ledenvergadering binnen en om 10.30 uur werd gestart met de vergadering. 
  
Voorstelronde bestuursleden 
Alle beoogde bestuursleden waren aanwezig en stelden zich voor. Ook de andere aanwezigen 
stelden zich voor en vertelden over hun betrokkenheid bij CP Nederland. 
 
Terugblik afgelopen half jaar 
Kort werd door de Jan Hein Evers stil gestaan bij de afgelopen maanden waarin het beoogde bestuur, 
samen met het landelijk bureau en de overige verenigingen, zaken heeft opgepakt en gerealiseerd. 
Zo zijn de statuten, het huishoudelijk reglement, de gedragscode en de klachtenregeling opgesteld. 
Ook is een vertrouwenspersoon voor de medewerkers en vrijwilligers aangesteld. De aanwezige 
leden hebben vooraf de genoemde stukken ontvangen.  
 

Opmerking 
Een van de aanwezige leden, verbaast zich erover dat de stukken voor de Algemene 
Ledenvergadering niet tijdig (2 weken conform huishoudelijk reglement) zijn verzonden c.q. 
ontvangen.  
 
Antwoord 
Deze niet tijdige verzending is onjuist en mag niet voorkomen, het bestuur zal dit meenemen 
in haar evaluatie. 

 
Beleid en strategie 
Een korte toelichting is gegeven op het beleid van CP Nederland voor de komende jaren en de 
strategie hoe het bestuur invulling wil geven aan het beleid. Aanwezige leden hebben vooraf het 
beleids- en strategieplan ontvangen. De aanwezige leden hebben hier geen opmerkingen of vragen 
over. 
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Communicatie 
Kort is met de aanwezigen stilgestaan bij de stand van zaken m.b.t. de communicatiemiddelen als 
een nieuw logo, website en de wijze waarop CP Nederland naar buiten wil treden. Hierover vindt nog 
druk overleg plaats met de andere verenigingen, het landelijk bureau en externe deskundigen. De 
aanwezigen hebben hier geen opmerkingen of vragen over. 
 
Samenwerking 
Benadrukt dat volop wordt samengewerkt met de andere besturen, het landelijk bureau en de 
vrijwilligers binnen CP Nederland. Natuurlijk moet deze samenwerking in de nabije toekomst nog 
verdere invulling krijgen. Het bestuur heeft volop vertrouwen in de samenwerking. 
 
Besluitvorming 
De aanwezige leden (er is geen gebruik gemaakt van een volmacht) worden door middel van 
handopsteking gevraagd in te stemmen of akkoord te gaan met de volgende zaken: 
 
• Bestuurssamenstelling CP Nederland  10 leden akkoord, 1 stemonthouding 
• Samenwerkingsovereenkomst   10 leden akkoord, 1 stemonthouding 
• Begroting 2019 CP Nederland   10 leden akkoord, 1 stemonthouding 
• Statuten CP Nederland    10 leden akkoord, 1 stemonthouding 
• Huishoudelijk reglement CP Nederland  10 leden akkoord, 1 stemonthouding 
• Gedragscode en klachtenregeling CP Nederland 10 leden akkoord, 1 stemonthouding 
• Beleid en strategie 2019 – 2021 CP Nederland 10 leden akkoord, 1 stemonthouding 
 

Opmerking 
Een aanwezige vraagt zich af of het aantal aanwezige leden wel genoeg is om besluiten te nemen 
die invloed hebben op alle leden van CP Nederland. Even werd gediscussieerd door alle 
aanwezigen waarna werd geconcludeerd dat ieder lid van CP Nederland de mogelijkheid heeft 
gehad een stem door aanwezig te zijn of door middel van een volmacht een stem uit te brengen. 
 
Antwoord 
In de statuten van CP Nederland wordt geen minimum aantal leden vermeld dat aanwezig moet 
zijn voor besluitvorming. 

 
Rondvraag en sluiting 
Tijdens de rondvraag kwam aan de orde dat in de notitie “Speerpunten voor eigen regie Beleid en 
Strategie 2019 – 2021” de psychosociale aspecten niet werden belicht. Deze staan inderdaad niet in 
de notitie maar zijn wel belang en zullen worden toegevoegd aan genoemde notitie. 
 
 Onder dankzegging werd iedere aanwezige bedankt en uitgenodigd voor de lunch. Ook werd 
aandacht besteed aan het tweede deel van deze dag. Na de lunch werd door vrijwilligers van 
Inkluzie.nl twee muziekworkshops gegeven met muziekinstrumenten die geschikt zijn mensen met 
een beperking.  
 
 
 
 


