
 

 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering  
 
Datum:   22 mei 2021 
Locatie:   Digitaal via Online ALV 
 
Agenda 
10:00 uur:       Welkom door voorzitter Jo van Liempt en start deel 1, de ALV 

- Nieuws en mededelingen vanuit het bestuur door Willemijn Döpp – van Berkum 
- Financieel beleidsvoorstel vergoedingen door Jaap Spierenburg 
- Bespreking jaarverslagen 2019 en 2020 
- Informatie over Care4BrittleBones door Dagmar Mekking 
- Informatie over de OIFE door Taco van Welzenis 

11:30 uur:       Pauze (tijd om over te stappen op wonder.me voor deel 2)  
11:45 uur:       Deel 2: informele onlinebijeenkomst op wonder.me 
                        Met break-out rooms voor o.a. 

- Tips voor het bestuur 
- Verder praten over Key4OI 
- Elkaar ontmoeten 

 12:30 uur:       Afsluiting (maar doorpraten in break-out rooms mag) 
 
Verslag 
Vanwege de COVID-19 die helaas nog in volle gang is, waren wij genoodzaakt om onze ledenbijeenkomst 
(VOI-dag) in het voorjaar van 2021 online te organiseren. Op zaterdag 22 mei hebben wij dan ook een 
onlineprogramma samengesteld waar leden zich voor konden aanmelden.  

Alle leden die zich hadden opgegeven hebben vooraf een ‘Hart onder de riem-box’ ontvangen met wat 
lekkers te eten en te drinken. Hiermee wilden wij laten zien dat ook in deze tijden de vereniging er wil zijn 
voor onze leden. Misschien wat meer uit het zicht, maar zeker niet uit het hart. 

Voor deze online vergadering is gebruik gemaakt van het platform ‘Online ALV’ en van Wonder.me.  

In het eerste deel van de vergadering via Online ALV heeft het bestuur de leden geïnformeerd over de 
laatste stand van zaken binnen de vereniging. Het bestuur heeft toegelicht dat de statuten grondig moeten 
worden herzien en dat dit wordt opgepakt en dat ook de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) 
hierin meegenomen wordt. Het bestuur is daarnaast bezig rondom de aanvraag erkenning expertisecentra 
en met twee projecten die aangeboden zijn door de VSOP. Door penningmeester Jaap zijn de financiële 
stukken gepresenteerd. Het bestuur wil duidelijke afspraken over vergoedingen voor vrijwilligers en wil ook 
de vergoeding voor bestuursleden aanpassen (verlagen). Dit heeft het bestuur verzocht omdat het huidige 
bestuur een stuk groter is dan het oude bestuur en het werk makkelijker verdeeld kan worden. Dit besluit is 
met ruime meerderheid door de leden aangenomen. 

In het tweede deel van de bijeenkomst was informeel. Via Wonder.me konden mensen in gesprek met het 
bestuur en ook was er volop gelegenheid om elkaar digitaal te ontmoeten. Er was informatie over Key4OI, 
mensen konden het bestuur tips geven en er was een lounge voor gezellige ontmoeting. 


