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Verslag en besluitenlijst van de 19e Algemene Ledenvergadering 
gehouden op 13 april 2019 in Culemborg  
 
1. Opening en mededeling 
Guus Venderbosch, secretaris, opent de vergadering en heet iedereen welkom.  Hij stelt Else 
Wolak voor; zij ondersteunt het bestuur sinds januari 2019 bij een aantal projecten. Verder 
stelt hij Albert Prins voor; penningmeester van de vereniging. En Jolanda Thelosen, redacteur 
van het magazine en de nieuwsbrief. Zij zal het verslag van deze vergadering maken.  
 
2. Gedenken overleden leden en donateurs 
Guus Venderbosch vraagt een moment stilte om de leden te gedenken die ons het afgelopen 
jaar zijn ontvallen. 
 
3. Besluitenlijst ALV 14 april 2018 
Guus Venderbosch toont de besluitenlijst van de Algemene Ledenvergadering van 2018. Hij 
licht toe dat het jaar 2018 hectisch is verlopen. Een jaar geleden waren er vijf bestuursleden, 
nu is er een duo bestuur bestaande uit Albert Prins, penningmeester en Guus Venderbosch, 
secretaris. Afgelopen jaar is Lisa Bracht ons ontvallen. Theo Koekkoek en Rob Muizer zijn 
vanwege persoonlijke omstandigheden afgetreden als bestuurslid.  
De aanwezigen zijn akkoord met het verslag en de besluitenlijst van de Algemene 
Ledenvergadering van 14 april 2018. 
 
4. Jaarverslag 2018 
Guus Venderbosch licht enkele punten uit het jaarverslag toe. Voor lotgenotencontact waren 
er in 2018 30 telefoongesprekken en ongeveer 50 informatie-aanvragen per e-mail.  De 
vereniging informeert leden en andere patiënten, onder meer via magazines, nieuwsbrieven, 
video’s, webinars, regionale en landelijke bijeenkomsten. Vooral het webinar is een goede 
manier gebleken om mensen te informeren.   
Bij belangenbehartiging werkt de vereniging veel samen met andere organisaties. Zoals bij de 
digitalisering van behandelpaden (zie www.allesoverurologie.nl) met informatie van diagnose 
tot en met behandeling. En BlaZib (www.blazib.nl), een onderzoek om de kwaliteit van de 
blaaskankerzorg in Nederland in beeld te brengen. Daarnaast neemt de vereniging deel aan 
raden en participatiegroepen en is zij bij symposia en internationale bijeenkomsten.  
  
Leven met blaas- of nierkanker is een vereniging van en voor patiënten. Guus Venderbosch 
dankt alle vrijwilligers die meehelpen om de ambities van de vereniging te realiseren.  
 
5. Jaarrekening 2018 
Toelichting penningmeester 
Albert Prins licht de jaarrekening toe. De vereniging heeft in 2018 niet alle activiteiten die 
waren gepland en begroot kunnen realiseren. Dat betekent dat we mogelijk een deel van het 
subsidiegeld moet terugbetalen waar de geplande doelen onvoldoende gerealiseerd.  
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Leden hebben vragen over de kosten bij lotgenotencontact. Albert Prins legt uit dat de kosten 
van het magazine in de jaarrekening van 2018 zijn gesplitst naar lotgenotencontact en 
informatievoorziening. Het magazine heeft voor een deel de functie van lotgenotencontact én 
al informatiemiddel voor ziekenhuizen, inloophuizen, deelgenoten, geïnteresseerden en 
andere niet-leden. Anderzijds is dit gedaan vanwege veranderende eisen van de 
subsidieverstrekker t.a.v. de inrichting van begroting en rekening.  
De vraag is om de kosten het magazine niet uit te splitsen, maar een totaalbedrag onder de 
post ‘magazine’ op te nemen. Albert Prins zal nagaan of dit mogelijk is..  
  
Guus Venderbosch legt de aanpak van landelijke en regionale contactdagen uit. Op de vraag 
of er straks alleen nog regionale contactdagen zijn, benadrukt Guus Venderbosch dat er in 
2019 waarschijnlijk twee landelijke bijeenkomsten en zes regionale bijeenkomsten in 
ziekenhuizen worden georganiseerd.  
  
De vereniging heeft over 2018 een positief resultaat behaald. Dat is ontstaan doordat er deels 
meer sponsorgeld is gekregen en deels minder werkzaamheden zijn verricht. Het positieve 
saldo is naar de reserves gebracht.   
Een van de leden vraagt of een positief resultaat ten koste gaat van de subsidie. Albert Prins 
licht toe dat er eisen zijn verbonden aan subsidieverstrekking. Er liggen (project)plannen aan 
ten grondslag liggen. Die plannen moeten worden gerealiseerd en bovendien moet het bedrag 
binnen de termijn worden besteed.  
Vanuit de vergadering komt de vraag of het bestuur meer professionele ondersteuning uren in 
kan huren. Per 1 januari 2019 gebeurt dat ook al. Albert Prins geeft aan dat het bestuur 
verdere uitbreiding bekijkt.  
 
Verslag kascommissie 
Frans Joor doet verslag namens de kascommissie. De kascommissie heeft op 10 april 2019 
de boeken van de penningmeester van Leven met blaas- of nierkanker gecontroleerd. Tijdens 
de controle waren aanwezig Albert Prins, Nick Buisman (Peer administratie), Ron Westplat en 
Frans Joor. Frans Joor benadrukt dat de administratie er goed uitziet. De kascommissie 
adviseert de Algemene Ledenvergadering om positief te reageren en vraagt om het bestuur 
decharge te verlenen. Hij bedankt Albert Prins voor zijn inzet als penningmeester.  
  
Albert Prins legt uit hoe de kascommissie tot stand is gekomen. Hij bedankt Frans Joor en 
Ron Westplat voor het controleren van de kas.  
  
Decharge bestuursleden van het gevoerde beleid  
Guus Venderbosch vraagt of de Algemene Ledenvergadering het bestuur decharge verleent. 
De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid en gaat akkoord met 
het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018. 
 
6. Benoemen leden kascommissie 
Wim Dobbe en Henk van den Berg stellen zich beschikbaar als lid van de kascommissie. 
Albert Prins vraagt of Frans Joor bereid is om volgend jaar reserve lid van de kascommissie te 
zijn. Frans Joor is hiertoe bereid.  
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7. Beleids- en activiteitenplannen van het bestuur 
Guus Venderbosch licht de plannen voor 2019 toe. Het bestuur wil graag door met de 
activiteiten waaraan in 2018 is gewerkt, mits er voldoende leden deelnemen. Het bestuur is 
voornemens om meer regionale bijeenkomsten te organiseren. Daarnaast is het bestuur van 
plan om een digitaal platform te ontwikkelen; een manier om te communiceren met 
verschillende groepen, zoals leden en specialisten. De gedachte is om gedurende een aantal 
weken intensief contact te hebben over een bepaald thema, zoals transparantie, keuzehulp of 
werk.  In 2019 ligt het accent op projecten kiezen en transparantie. Verder is het bestuur van 
plan om te werken aan visuele informatie, zoals animaties, verhalen en wetenschappelijke 
achtergronden.  
  
Guus Venderbosch licht toe dat er binnen de vereniging op dit moment te weinig menskracht 
is. Het is noodzakelijk dat er meer vrijwilligers komen, die incidenteel willen helpen én die een 
trekkersrol willen. Het bestuur roept leden op om mee te helpen.  
 
8. Begroting en plannen voor 2019 
De begroting lag niet op tafel en is verder niet besproken.  
 
9. 20-Jarig bestaan van de vereniging in 2020: voorstellen activiteiten ter vergadering 
Dit agendapunt is niet besproken. 
 
10. Vaststelling datum Algemene Ledenvergadering 2020 
Het bestuur stelt voor om de volgende Algemene Ledenvergadering te houden op 28 maart 
2020. De aanwezigen zijn akkoord.  
De regiodagen worden later bepaald. Voor 2019 zijn deze gepland op 13 mei 2019 bij UMC 
Utrecht en op 15 mei 2019 bij Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Later in 2019 in Zwolle 
en Groningen.  
De vraag is of de vereniging aanwezig is om zichzelf te promoten. Guus Venderbosch geeft 
aan dat we de bijenkomsten zelf, met anderen, organiseren en dus aanwezig zijn. En dat 
goede bijeenkomsten en activiteiten wervend zijn. 
De data van bijeenkomsten worden gemeld in de nieuwsbrief en leden in de omgeving van de 
bijeenkomst zullen een uitnodiging ontvangen. Met daarin het programma en hoe aan te 
melden voor de bijeenkomst. 
 
11. Wat verder ter tafel komt 
Guus Venderbosch toont het rooster van aan- en aftreden.  
 
12. Sluiting 
Guus Venderbosch sluit de vergadering. De Algemene Ledenvergadering dankt het bestuur 
met een applaus. 
 
 
Culemborg, 13 april 2019, 
verslag gemaakt door Guus Venderbosch. 
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Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering 13 april 2019 
 
De Algemene Ledenvergadering: 
• is akkoord met het verslag en de besluitenlijst van de ALV op 14 april 2018. 
• stelt het jaarverslag en de jaarrekening 2018 vast. 
• verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid van afgelopen verenigingsjaar. 
• is akkoord met de datum 28 maart voor de volgende Algemene Ledenvergadering. 

 
 


