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Bijlage 9 
 
Verslag en besluitenlijst van de 18e Algemene 
Ledenvergadering  
gehouden op 14 april 2018 te Culemborg 
 
 
1. Opening en mededeling. 

 
De voorzitter – Lisa Bracht – opent de vergadering door eenieder welkom te heten.  
Het erelid, mw. H. Braaksma, krijgt een warm welkom, evenals de aanwezige nieuwe leden 
die er vandaag voor het eerst bij zijn worden met naam genoemd en gevraagd even te 
gaan staan, zodat men weet wie onze nieuwe leden zijn. 
Vervolgens geeft de voorzitter enige uitleg over het papierwerk wat op de tafels 
beschikbaar liggen.  
 

2. Gedenken overleden leden en donateurs. 
 

De voorzitter vraagt de aanwezigen te gaan staan bij het oplezen en gedenken van de 
leden en donateurs die ons afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 

3. Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering 08-04-2017. 
 

De voorzitter vraag of er op- en/of aanmerkingen zijn op de besluitenlijst van vorig jaar, 
waarop geen reactie komt en derhalve wordt de besluitenlijst van de vorige 
ledenvergadering door de aanwezigen goedgekeurd. 
 
1. Stelt de jaarrekening 2016 vast. 
2. Verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid van afgelopen verenigingsjaar. 
3. Stelt de begroting 2017 vast. 
4. Is akkoord met een verhoging van de contributie in 2018 naar € 27.50 voor onbepaalde 

tijd. 
 

4. Jaarverslag 2017. 
 

De voorzitter legt het een en ander uit over de inhoud van het verslag 
 
Lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging zijn als altijd de 
speerpunten van de vereniging en daar is veel werk voor verzet het afgelopen jaar. 
Bij informatievoorziening komt even aan de orde dat er via Facebook niet veel actie binnen 
de vereniging plaatsvindt. Mw. Braaksma denkt dat dit komt omdat de groep niet besloten 
is en dat onze leden – gezien de aard van de ziekte – liever in een besloten groep willen 
communiceren. Dhr Koekoek antwoordt dat de groep inderdaad niet besloten is. 
Bij belangenbehartiging meldt de voorzitter dat het werk van de vereniging zijn vruchten 
afwerpt wanneer een uroloog belt naar het bestuur om te melden wat voor een beslissing 
hij heeft gemaakt. Volgens de voorzitter is dat ook de bedoeling van het geleverde werk. 
Een extra woord voor dank is er voor de 23 vrijwilligers die de vereniging telt en hun eigen 
steentje bijdragen. 
 

5. Jaarrekening 2017. 
 

De penningmeester – dhr. Prins – geeft een toelichting op de jaarrekening.  
Ook spreekt hij uit dat het bestuur erg tevreden is met het aantrekken van het 
administratiekantoor Peer. De samenwerking verloopt naar volle tevredenheid, de 
jaarrekening is overzichtelijk en duidelijk.  
De penningmeester vraagt de aanwezigen of er op- en/of aanmerkingen zijn. 
 

6. Verslag kascommissie. 
 

Als voorzitter van de kascommissie leest dhr. Boekema voor wat de commissie op 7 maart 
2018 heeft gedaan en wat zij eventueel geconstateerd hebben. 
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De commissie vraagt de aanwezigen het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 
financiële beleid. 

 
7. Decharge bestuursleden van het gevoerde beleid. 
   

De voorzitter vraagt de aanwezige leden om decharge van de bestuursleden voor het 
gevoerde beleid en instemming voor de besluitenlijst, jaarverslag 2017 en jaarrekening 
2017. 
Met een applaus wordt hiermee ingestemd. 
 

8. Benoemen leden kascommissie. 
 

De voorzitter vraagt dhr. Boekema of hij bereid is volgend jaar reserve-lid van de 
kascommissie te zijn, hetgeen hij wil doen. Dhr. Joor vraagt zij zich beschikbaar te willen 
stellen als voorzitter en mw. Teuben stelt zich beschikbaar als lid van de kascommissie. 
 

9. Beleids- en activiteitenplannen van het bestuur. 
 

Dhr. Venderbosch geeft aan de hand van sheets uitleg over de plannen die het bestuur op 
de agenda heeft staan. 
Notulist heeft begrepen dat deze sheets op onze site te zien zijn voor diegenen die de 
vergadering gemist hebben. 
Dhr. Klein vraagt of urologen een normering voeren voor ingrepen. 
Dhr. Boekema antwoord dat deze normering in 2002 20 was; maar de wens is 50. 
 

10. Begroting en plannen voor 2018. 
 

De penningmeester geeft hierop uitleg en mw. Teuben vraagt of het innen van de 
contributies nu wel binnen komen. 
Het antwoord hierop is dat dit nu naar tevredenheid verloopt. 
Wanneer er geen op- of aanmerkingen zijn worden de begroting en plannen goedgekeurd. 
 
 

11. Ingekomen mededelingen. 
 
• Samenwerking KWF/NFK. 
 
De voorzitter vertelt over de moeilijkheden die er waren in de samenwerking tussen de 
KWF, NFK en KPO’s en de stand van zaken hierin tot nu toe. 
 
 
Uiteraard heeft een en ander wel wat voeten in de aarde, maar de verwachtingen bestaan 
dat er een aparte koepel gaat komen van de DPO’s. 
Binnen de KWF is er vanaf dit voorjaar een nieuwe directie en de voorzitter hoopt dat er 
vanaf nu meer met de kankerpatiëntenorganisaties wordt gepraat in plaats van over. 
Er is duidelijk gesproken dat dat anders moet worden en de voorzitter heeft er intussen 
weer meer vertrouwen in gekregen. 
Dhr. Klein vraagt of LMBONK als enige vereniging bij het kort geding aanwezig was. De 
voorzitter antwoordt ontkennend en zegt dat de NFK namens alle verenigingen daar 
aanwezig was. Ook vertelt de voorzitter nog dat Kanker.nl een aparte stichting blijft met 
informatie over alle kankerpatiëntenorganisaties. 
Dhr. Vermeulen vraagt of de KWF een eigen KPO is begonnen of dat dit van de baan is. 
De voorzitter antwoordt dat het, zoals zij het nu ziet, wel van de baan is. 
Een laatste melding is dat de NFK verhuist van Kanaleneiland Utrecht naar IKNL-gebouw in 
hartje centrum Utrecht. 

 
12. Vaststelling data 2019. 

 
Het voorstel wordt gedaan de Algemene Ledenvergadering en Landelijke Contactdag te 
houden op zaterdag 13 april 2019 en de regiodagen 2019 op 26 oktober, 9 en 23 
november. 
De data zijn nog onder voorbehoud. De regiodagen zullen naar alle waarschijnlijkheid in 
samenwerking gaan met ziekenhuizen. 
De aanwezigen nemen dit voorstel aan. 
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Dhr. Boekema vraagt naar eventuele locaties waarop de voorzitter meldt dat die voor het 
najaar 2018 al bekend is, verder moeten ze nog gepland worden. 
 

13. Rooster van af- en aantreden. Herverkiezing voorzitter. 
 

De voorzitter is aftredend, maar is gaarne bereid nog een termijn te doen. 
Dhr. Venderbosch vraagt de aanwezigen de voorzitter deze termijn te verlenen, hetgeen 
met enthousiasme wordt gedaan. 
 

14. Voorstellen aspirant bestuurslid. 
 

Dhr. Rob Huizer stelt zichzelf aan de leden voor als aspirant bestuurslid en vertelt over zijn 
o.a. juridische achtergrond. Hiermee denkt hij voor de vereniging een aanwinst te kunnen 
zijn. De voorzitter vraagt de leden in te stemmen met dhr. Huizer te benoemen wanneer hij 
na zijn inwerkperiode wil aanblijven en niet voor goedkeuring gewacht hoeft te worden tot 
een volgende Algemene Lendenvergadering. Iedereen gaat akkoord. 
 

 
15.  Rondvraag. 
 

 Mw. Braaksma vraagt het bestuur toch nog eens serieus te kijken naar het besloten maken 
van de groep op Facebook. Dit wordt toegezegd. 

 
 Mw. Teuben vraagt zich af waarom er geen melding meer wordt gedaan wanneer er een lid 

is overleden. Zij weet nu niets en kan dus ook geen concoleancekaart namens het bestuur 
sturen. 

 De voorzitter geeft uitleg van hoe het meestal gaat, maar desondanks kon er nog wel vaak 
een kaartje gestuurd worden binnen een redelijke termijn. De ledenadministratie binnen de 
NFK wordt hier nog een keer op geattendeerd. 

 
 

16.  Sluiting. 
 

 De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van de aanwezigen voor hun inbreng 
en nodigt uit voor het bijwonen van de lunch. 

 
 

 
 
 
 
Nieuwegein, 21 april 2018 
M.Teuben 
Notuliste 
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BESLUITENLIJST ALGEMENE LEDENVERGADERING GEHOUDEN OP 14 APRIL 2018. 
 
 
De Algemene Ledenvergadering: 
 
1. stelt de jaarrekening 2017 vast; 

 
2. verleent het bestuur decharge over het gevoerde beleid van afgelopen verenigingsjaar; 

 
3. stelt de begroting 2018 vast; 
 
4. is akkoord met een derde termijn voor de voorzitter; 
 
5. benoemt Rob Muizer als bestuurslid. 
 

 
 


