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Verslag van de Algemene Leden Vergadering 
Vereniging Cerebrale Parese 
Zaterdag 29 mei 2021 
 
 
 
Bijzonderheden 
• De ALV werd vanwege de coronamaatregelen evenals in 2020 online gehouden via Microsoft 

Teams.  
• Alle 5 bestuursleden van CP Nederland waren aanwezig evenals medewerkers van het Landelijk 

Bureau die werkzaamheden voor CP Nederland verrichten.  
• Voor de stemming werd gebruik gemaakt van de chatfunctie in Teams. 
• Vooraf hebben zich 25 leden opgegeven.  
• Deze hebben een week voor de vergadering de stukken ontvangen.  
• 7 personen hebben niet ingelogd. 
• 6 personen konden niet aanwezig zijn, deze hebben de vergaderstukken opgevraagd en 

ontvangen.  
• Er waren geen technische problemen met de verbindingen of het stemmen. 
 
Welkom 
De voorzitter van CP Nederland, Marieke van Driel opende om tien uur de online vergadering met 
een hartelijk welkom voor iedere deelnemer aan het overleg en een speciaal welkom voor de 
gastspreker, de paralympische sporter Jeffrey Stuut. 
 
Presentatie Jeffrey Stuut 
Jeffrey is een olympische sporter met een CP. Hij heeft een lange weg afgelegd met de nodige 
tegenslagen om de persoon te kunnen bereiken die hij nu is. Een boeiend verhaal waar de aanwezige 
leden zeker wat aan kunnen hebben!   
 
Voorstellen bestuursleden CP Nederland 
Alle 5 bestuursleden waren aanwezig en stelden zich voor aan de aanwezigen. Ook vertelden zij over 
de verschillende portefeuilles die zij beheren.  
• Marieke van Driel – voorzitter 
• Luit Rietema – penningmeester 
• Marcel Wentink – secretaris 
• Mark Homan – algemeen bestuurslid 
• Laurens Rijpstra – algemeen bestuurslid 
 
Bestuursactiviteiten 2020 
Marieke van Driel vertelde over de verschillende zaken waar het bestuur zich in het afgelopen jaar 
mee bezig heeft gehouden;  
• Vergaderingen; bestuursvergaderingen vonden veelal online plaats. Aanvankelijk was dat een 

beetje wennen maar gaandeweg beviel dat steeds meer. Ook na Corona zal het bestuur, naast 
fysieke bijeenkomsten, deels online blijven vergaderen.  

• Werkplan; in 2020 is gewerkt met een operationeel werkplan gebaseerd om onze visie en missie. 
Er is veel te doen, hierdoor is het nodig keuzes te maken en zal de werklast binnen het bestuur 
goed verdeeld moeten worden. Zo hebben we portefeuilles ingesteld, ieder bestuurslid heeft 
een of meerdere portefeuilles waarop hij/zij zich kan concentreren.   
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• Landelijk Bureau (LB); In 2020 hebben we ook de samenwerking van het Landelijk Bureau verder 
geoptimaliseerd. Het Landelijk Bureau is een stichting geworden, CP Nederland huurt 
medewerkers van het LB in voor diverse taken en ondersteuning. 

• Vrijwilligers; Marieke spreekt namens het bestuur haar dank uit naar de vele vrijwilligers van CP 
Nederland die zich altijd weer graag, enthousiast en belangeloos inzetten voor CP Nederland! 
Inzet op diverse noodzakelijke plekken, variërend van de redactieraad magazine, team landelijke 
dag, coördinatoren CP-cafés etc. etc. Hartelijk dank!   

 
Missie 
De missie en visie van CP Nederland zijn nog steeds erg belangrijk. Op verschillende manieren geeft 
CP Nederland hieraan invulling. Marieke vertelt over de stand van zaken aan de hand van een aantal 
voorbeelden. 
   
• Informatie en kennis; het delen van informatie en kennis verloopt steeds beter. CP Nederland 

wordt steeds vaker gevonden. Ook de samenwerking met CP Net (www.cp-net.nl) speelt hierin 
een rol. Zo brengen wij onze ervaringskennis en -deskundigheid onder meer in de adviesraad van 
CP Net in. Er zitten nu 3 mensen met CP in deze adviesraad. Daarnaast heeft CP Nederland met 
Marieke van Driel een rol in het bestuur van CP Net. 

• Zorg; Voor het verbeteren van de zorg voor mensen met CP wordt CP Nederland ook steeds 
vaker gevonden en gevraagd.  

• Zorg; het CP-register is succesvol en wordt steeds verder ontwikkeld. www.cpregister.nl  
• Samenwerking en belangenbehartiging; CP Nederland wordt door het intensiveren van de 

contacten met bestaande contacten en het aangaan van nieuwe contacten, steeds meer bekend 
en erkend.  

• Communicatie en Marketing; Vele complimenten werden er ontvangen over het nieuwe online 
magazine van CP Nederland. De introductie hiervan past in de nieuwe marketing- en 
communicatiestrategie. Ook de resultaten vanuit de enquête n.a.v. de landelijke dag zijn 
hiervoor gebruikt. Daarnaast zitten ook mensen met CP in de redactie van het magazine.   

 
Projecten 2020 
• Marieke lichtte een aantal projecten uit 2020 kort toe voor de aanwezige leden. STEPtember; CP 

Nederland neemt meer regie voor STEPtember. Meer aandacht is er voor de marketing en 
communicatie. We werken met Nederlandse trainers/coaches. We zijn bezig een bekende 
Nederlander als ambassadeur te contracteren.  

• Regio cafés; deze zijn in 2020 gestart en volop in ontwikkeling. CP Nederland vindt contact met 
de achterban en lotgenotencontact belangrijk. 

• Project 40+; zorg voor volwassenen met CP krijgt ook steeds meer aandacht. Via een leermodule 
wordt de bewustwording van mensen met CP getriggerd. 

• Publicaties; CP Nederland investeerde in 2020 in diverse publicaties. Zo is het boek Voeding en 
CP verschenen. We zijn er trots op dat we dat als vereniging kunnen realiseren. 

• ANBI; in 2020 heeft CP Nederland de ANBI-status ontvangen. Als vereniging voldoen we aan de 
strenge voorwaarden hiervoor.  

 
Financiën 
• De jaarrekening over 2020 en de begroting voor 2021 zijn vooraf toegestuurd aan de leden die 

zich hebben aangemeld voor deze vergadering.  Luit Rietema geeft een toelichting op deze 
stukken.  

• Een aanwezig lid heeft een inhoudelijke vraag maar dat kan buiten de vergadering. Luit en het lid 
hebben hierover contact. 

 
CP Nederland in 2021 
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• Marieke gaf een klein inkijkje in de plannen voor 2021. In dat jaar willen we de vindbaarheid van 
CP Nederland verder verbeteren. De website wordt verder geoptimaliseerd. Extra informatie 
wordt toegevoegd voor volwassenen met CP. Het CBF-keurmerk is aangevraagd, er zijn diverse 
voorwaarden waaraan CP Nederland aan moet voldoen. CP Nederland verwacht daaraan te 
kunnen tegemoet komen en hoopt in september het keurmerk te hebben. Dit keurmerk gaat ons 
helpen bij de STEPtember campagne. 

• Marike Willems, Landelijk Bureau vertelde over de voorbereidingen voor STEPtember die volop 
bezig zijn; fotoshoots worden gedaan, website wordt aangepast, trainers worden aangezocht, 
bekende Nederlander wordt als ambassadeur aangetrokken, een mediapartner worden gezocht, 
etc… 

• Marike Willems vertelde ook over de aanpassingen in de website. Meer informatie voor 
volwassenen is en komt beschikbaar.  

• Marieke vertelde over de wet WBTR die het toezicht regelt op besturen van verenigingen en 
stichtingen. Vanaf 1 juli 2021 moet CP Nederland voldoen aan de voorwaarden van de WBTR. 
Waarschijnlijk zullen in de gedragscodes en het huishoudelijk reglement aanpassingen gedaan 
moeten worden. Hoewel deze aanpassingen nog niet zijn gedaan wordt de leden gevraagd in te 
stemmen met deze aanpassingen. 

• Marieke vertelde dat ook voor het verkrijgen van het CBF-keurmerk, de gedragscodes en 
reglementen aangepast moeten worden. Veelal hebben deze wijzigingen te maken met toezicht 
op het bestuur, integriteit, transparantie etc. Hoewel alle aanpassingen nog niet gedaan zijn, 
wordt de leden gevraagd in te stemmen met deze aanpassingen. 

 
Stemming 
• Alle 18 aanwezige leden maakten gebruik van hun stemrecht en brachten hun stem uit. 
• Er werd geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van stemmen bij volmacht. 
• Marieke vertelde over gewenste aanpassingen in de gedragscodes en reglementen voor de 

WBTR en CBF en vraagt de leden om akkoord te gaan met de noodzakelijke aanpassingen. 
Wanneer statuten aangepast moeten worden, zullen deze voorgenomen wijzigingen in de 
statuten worden voorgelegd aan de ALV.   

 
De stemming was als volgt: 
 

Onderwerp Goedkeuring Onthouding Afkeuring 
Verslag ALV 2020 18 0 0 
Jaarrekening 2020 18 0 0 
Begroting 2021 18 0 0 
Decharge 2020 18 0 0 
Wijzigingen t.b.v. WBTR 18 0 0 
Wijzigingen t.b.v. CBF 18 0 0 
    

 
Rondvraag 
Van de gelegenheid om een rondvraag te stellen of iets anders ter tafel te brengen maakte niemand 
van de aanwezige leden gebruik. Onder dankzegging sloot Marieke van Driel de ALV. 
 
 


