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Notulen Algemene Ledenvergadering PAH d.d. 01-03-2019 

 

Welkom en inleiding 

Aanwezig: 24 stemgerechtigde leden en 3  niet stemgerechtigde leden, 9 machtigingen en 11 

afmeldingen 

Opening ALV: De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering,  

Mededelingen & ingekomen stukken er zijn geen binnengekomen vragen, 9 machtigingen en 11 

afmeldingen.   

Verslag ALV 23-11-2018 :  blz 1 machtiging G.M.A. van Galen v.d. Laan staat dubbel in de 

machtigingen. Onder 4 act. Verslag 2e zin daar toevoegen. 3 workshops met volwassenen en los daar 

van bestaat de fb groep evenwicht. Hoort niet bij elkaar.  Blz 2, 5 Fin Verslag. Leden die niet hebben 

betaald worden niet geroyeerd maar mogen niet meer deelnemen aan…… Gabrielle van Ieperen 

heeft zich uiteindelijk niet als bestuurslid aangemeld. Blz  3 geen opmerkingen. 

Verslag wordt na verwerking van de opmerking goedgekeurd met dank aan Thea. 

Activiteitenverslag 2018: Blz 1, blz 2, blz 3, blz 4, blz 5,  blz 6, blz 7 akkoord, blz 8: Anique 

verzoekt de aanwezigen ook eens voor de Sinus te schrijven. Website is een aandachtpunt. In 2017 

was net de website aangepast, toen door E-Captain werd bepaald dat het over moest naar 

Webbeheer 2. Op dit moment is er geen volwaardige website. Twitter valt tegen, FB: 2000 volgers. 

YouTube is beperkt ivm beschikbare vrijwilligers. Mogelijk wil een nieuw bestuurslid gaan vloggen en 

dit op YouTube plaatsen. Blz 9, Wetenschappelijk onderzoek. M.u.v. 1 centrum zijn alle centra goed 

beoordeeld. Belangenbehartiging. Commissie Lie. Ook daar bleef 1 centrum achter. Blz 10 2e alinea. 

Voormalig plaatsen voor minister Schippers, taalfouten aanpassen: Chirurgen en Groningen in de 4e 

alinea. We blijven wel lid van Ieder(in) maar het juridisch loket is gesloten. Blz 11 Levensverzekering 

aanvullen met uitvaartverzekering. Samenwerking en koepels. STIN had zichzelf opgeheven maar per 

1 januari 2019 weer opgericht. Blz 12. Nieuw subsidiebeleid. Subsidie op uitbesteding van back office 

activiteiten.  Dit betekent dat er meer tijd komt voor inhoud. Vrijwilligers. Dank aan allen die iets 

voor de PAH gedaan hebben.  De discussie met het Ministerie over 2017 is opgelost en afgesloten. 

Daardoor een positief eindsaldo. 

Financieel verslag 2018 + begroting 2019: Dank aan Hennij Scheepmaker voor zijn trouwe inzet 

in de afgelopen 5 jaar. Hij heeft veel werk verricht bij het samenstellen van de financiële stukken. 10 

jaar geleden organisatorisch goed maar financieel slecht. Nu beide goed. Als dit verslag wordt 

vastgesteld zal huidige penningmeester dit opsturen naar het Ministerie. Er is een schuld van €50,- 

ivm niet betaalde contributie aan de STIN ontstaan door opheffen van de STIN. Deze moet 

terugbetaald worden. 

Begroting 2019: deze is tijdelijk want het nieuwe bestuur dient een nieuwe begroting op te stellen. 

Ministerie heeft dit op basis van het nieuwe subsidiekader toegewezen. Zolang alles binnen die 

kaders blijft zal het geen probleem zijn.  
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Verslag kascontrole commissie 2018 + jan/feb 2019: heeft geen afwijkingen gevonden. De 

vergadering verleent de penningmeester decharge voor het gevoerde beleid   

Aftreden kascontrole commissie: de heren Rost en Van de Weijenberg  worden bedankt voor hun 

inzet van de afgelopen jaren. 

Benoeming stemcommissie: kascommissie en Hennij Scheepmaker  

We houden hier even een korte pauze.  

Schriftelijke stemming nieuwe bestuur  :  met 31 stemmen voor en 2 onthoudingen is het 

nieuwe bestuur gekozen.  Het nieuwe bestuur bestaat uit Linda Breusers, Judith van de Meerakker, 

Leo Stolk en Renske van de Poll. 

Schriftelijke stemming nieuwe voorzitter:  Van de 33 stemmen zijn er 30 stemmen uitgebracht 

en unaniem op Linda. 

Wat zijn de plannen van het bestuur:  Linda geeft aan dat het nieuwe bestuur staat te popelen om 

aan de gang te gaan met de activiteiten, de begroting en de Sinus. Daarnaast is de Website een 

prioriteit.  

Judith zal zich gaan inzetten op Belangenbehartiging, Renske als Penningmeester en Leo als 

Secretaris. 

De backoffice zal aan MEO worden uitbesteed waardoor het secretariaat meer tijd heeft voor 

lotgenotencontact en inhoudelijke vragen. 

Benoeming kascontrole commissie 2019:  Marc van de Weijenberg wil zich komend jaar 

beschikbaar stellen voor de kascommissie. Linda heeft Victor van  Laarhoven benaderd als 2e 

kascommissie lid. Hij moet dit nog met zijn werkgever overleggen. 

Vaststellen contributie 2019 : Blijft voor 2019 gelijk. € 31,-- bij niet incasso en € 26,--  voor 

automatische incasso. Gezien de tijd die nodig is om niet betalende leden na te lopen, willen we 

aangeven dat zij in gedeeltes kunnen betalen maar wel via automatische incasso. Dus niet actief 

maar reactief.   

Rondvraag: Gabrielle van Ieperen staat wel positief tegenover het leveren van een bijdrage aan de 

PAH maar we willen nog overleggen in welke hoedanigheid zij een rol voor de PAH kan spelen. Ook 

Willem Bode zal hiervoor worden benaderd.   

 

Sassenheim, 4 maart 2019 

Thea Verbeek 

Management assistent. 


