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Algemene Ledenvergadering CP Nederland 
26 september 2020 
 
 
 
 
 
 
NOTULEN 
 
Aanmeldingen     13 
Afmeldingen     2 
Aanwezige leden (online)   8 
Aanwezige bestuursleden   4 
Aanwezige medewerkers Landelijk Bureau  2 
 
1. Opening vergadering, welkom 

- Voorzitter Jan Hein Evers opent de Algemene Ledenvergadering (ALV) en heet de online 
aanwezige leden van harte welkom.  

 
2. Bestuursaangelegenheden 

- Jan Hein deelt mede dat hij als bestuurslid van CP Nederland zal terugtreden. Hij is onlangs 
aangesteld als directeur van het Landelijk Bureau van de vier verenigingen. Een 
bestuursfunctie bij een van de vier verenigingen is onverenigbaar met een functie als 
directeur.  

- Het bestuur heeft in de persoon van Marieke van Driel een waardige opvolger gevonden. 
Marieke stelt zich aan de leden voor. De verkiezing van Marieke als bestuurslid wordt direct 
in stemming gebracht. De aanwezige leden stemmen unaniem in met de benoeming van 
Marieke van Driel. Het bestuur van CP Nederland heeft Marieke gevraagd om de 
voorzittersrol op zich te nemen. 

- Er zijn geen vragen of opmerkingen bij de aanwezige leden. 
- Marieke zit de ALV voor en gaat verder met de vergadering. 
- Twee bestuursleden, Mark Homan en Marcel Wentink, zijn aftredend en herkiesbaar. 

 
3. Voorgestelde wijzigingen statuten CP Nederland 

- De voorzitter vertelt over het voornemen om twee wijzigingen door te voeren in de statuten 
van CP Nederland.  

- De leden worden gevraagd zich uit te spreken en akkoord te gaan met de volgende 
voorgenomen wijzigingen: 
 
ANBI: De voorzitter vertelt over de wens om een ANBI status aan te vragen. De ANBI-status 
heeft een aantal fiscale voordelen. Daarnaast wordt door fondsen en andere organisaties 
steeds vaker gevraagd of CP Nederland de ANBI-status bezit. Tijd om deze status aan te 
vragen, hiervoor moeten de statuten van de vereniging CP Nederland worden aangepast.  

 
Het Landelijk Bureau: Het werkgeverschap voor het landelijk bureau van de vier verenigingen 
staat in de huidige statuten van CP Nederland. Het Landelijk Bureau is een zelfstandige 
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stichting geworden waardoor het werkgeverschap uit de statuten van CP Nederland 
geschrapt kan worden.  

 
 De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om de statuten van de vereniging partieel te 
wijzigingen als volgt:  
- artikel 8 wordt verwijderd waarna de artikelen daaropvolgend worden vernummerd; en  
- artikel 14 lid 2 wordt gewijzigd als volgt:  
 
“De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit vast dat een 
eventueel batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende 
instelling met een soortgelijke doelstelling.”, zulks conform een door BoldingDavids 
Notarissen te Almelo opgesteld ontwerp van een akte houdende wijziging van de statuten 
van de vereniging, met kenmerk: CHB/MDA/20084691.sw1. 
 

- Er zijn geen vragen of opmerkingen bij de aanwezige leden over de gewenste wijziging. 
 
4. Stichting Het Landelijk Bureau 

- Jan Hein Evers, de directeur van het Landelijk Bureau vertelt over het bureau. Wat de taken 
zijn, welke medewerkers er werken. De werkzaamheden; ledenadministratie, financiële 
administratie, vrijwilligerscoördinatie, communicatie, projecten.  
Er zijn geen vragen of opmerkingen bij de aanwezigen. 
 

5. CP Nederland - Verslag 2019 
- Sociaal jaarverslag 2019: het verslag over het beleid en de activiteiten van CP Nederland in 

2019 is voorafgaande aan de ALV toegestuurd aan de aanwezigen.  
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

- Financieel jaarverslag 2019: Het financieel jaarverslag is voorafgaande aan de ALV 
toegezonden aan de aanwezigen.  
Er zijn geen vragen of opmerkingen bij de aanwezigen. 

 
6. CP Nederland – 2021 

- Werkplan 2021 wordt besproken en toegelicht door Marieke van Driel. Werkplan is een 
nadere uitwerking van de eerder door de ALV vastgestelde speerpunten. Een aantal 
highlights worden genoemd; meer focus op volwassenen met CP bijvoorbeeld op het terrein 
van zorg, communicatie en regionalisering. Interactie met alle leden op diverse manieren is 
hierbij belangrijk. 
Er zijn geen vragen of opmerkingen bij de aanwezigen. 

- Projecten en activiteiten 2021: Een overzicht met projecten en activiteiten is voorafgaande 
aan de ALV toegestuurd aan de aanwezigen. Marike Willems van het Landelijk Bureau licht 
een aantal projecten toe.  
Er zijn geen of opmerkingen bij de aanwezigen. 

- Begroting 2021: De begroting is voorafgaande aan de ALV aan de aanwezigen toegestuurd. 
De begroting wordt door de penningmeester, Luit Rietema, op hoofdlijnen toegelicht.  

Vraag van één van de aanwezige leden: De administratieve lasten op de begroting 
zijn hoger dan andere jaren. Waardoor komt dit? De penningmeester geeft een 
toelichting. Verhoging wordt veroorzaakt door diverse zaken; inhuur externen, 
accountantscontrole etc. Antwoord is afdoende, er zijn geen andere vragen of 
opmerkingen. 
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7. Stemming 

- De aanwezige leden stemmen achtereenvolgend; 
 

Onderwerp Aantal stemmen 
voor 

Aantal stemmen 
tegen 

Stem-
onthoudingen 

Besluit 

Verslag ALV 2019 14 0 0 Vastgesteld 
Voorgenomen statutenwijzigingen 14 0 0 Akkoord 
Decharge 2019 14 0 0 Verleend 
Begroting 2021 14 0 0 Vastgesteld 
Verkiezing Marieke van Driel 14 0 0 Verkozen 
Herverkiezing Mark Homan 14 0 0 Verkozen 
Herverkiezing Marcel Wentink 14 0 0 Verkozen 

 
8. Rondvraag en sluiting 
 

- Een van de deelnemers vraagt of een persoonlijke case ingebracht mag worden. De 
deelnemer heeft behoefte om zijn situatie te bespreken en heeft op verschillende manieren 
getracht e.e.a. te bespreken. Besloten wordt dat de deelnemer zijn case onder de aandacht 
brengt van een medewerker van het Landelijk Bureau. Ook een andere deelnemer biedt zich 
aan om de case te ontvangen. 

 
De voorzitter bedankt iedere deelnemer voor zijn of haar inbreng en sluit om kwart over elf de 
vergadering. 
 
 


