Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) 2017
Op 10 oktober jl. hield de PAH haar algemene ledenvergadering in Maarssen.
In het openingswoord geeft de voorzitter aan, dat in deze ALV het bestuur
verantwoording aflegt aan de aanwezige leden over de activiteiten uitgevoerd in
het jaar 2016. Aan de hand van het jaarverslag, een overzicht van de financiële
positie van de vereniging op basis van het financiële jaarverslag, een korte terugblik
naar 2017 en een vooruitblik naar 2018.
De penningmeester dhr. A. Endhoven is vanwege ziekte afwezig. Dhr. H. Scheepmaker heeft zijn
taken m.b.t. deze vergadering overgenomen.
Het verslag van de vorige ALV van 25 november 2016 (over het verenigingsjaar 2015)
werd unaniem vastgesteld.
Vervolgens kwamen bestuurswisselingen aan de orde.
De zittingstermijn van dhr. A. Endhoven loopt af en heeft aangegeven eind 2018 te gaan stoppen met
zijn werkzaamheden als penningmeester. Hij vraagt goedkeuring aan leden om tot eind 2018 zijn
werkzaamheden als penningmeester nog te continueren. Op deze wijze kan het bestuur komende
tijd op zoek naar een nieuwe penningmeester. Het voorstel wordt goedgekeurd.
De voorzitter bespreekt de begroting over 2017.
Aandachtspunt blijft de toename van het aantal leden dat contributie na ontvangst van de nota niet
meteen betaald. Diverse acties volgen zoals herinnering, vervolg incasso, nabellen. Dit kost
allemaal veel tijd. Besproken wordt dat nieuwe leden m.i.v. 2018 alleen nog per automatische
incasso kunnen betalen. Iedereen gaat hiermee akkoord.
De contributie 2017 wordt door de ALV verhoogd van € 30 naar € 31. Leden die via automatische
incasso betalen, blijven € 26 betalen, voor hen verandert niets. Met de verhoging wordt dus het
verschil nog verder vergroot tussen automatische incasso versus betaling op nota, met als doel
meer leden te bewegen tot contributie via machtiging. Dit scheelt veel administratieve handelingen.
PAH NIEUWS
Vervolgens deden de bestuursleden verslag van de diverse activiteiten die in 2016 zijn uitgevoerd.
Deze zijn nader beschreven in het Activiteiten jaarverslag 2016, op zich weer een heel boekwerk, dat
duidelijk aangeeft hoe actief de PAH is voor en met haar achterban.
Succesvolle ledenbijeenkomsten waren de workshops, de 2e Fontandag en de Kidsdag in de
Biesbosch.
Van onze producten was er veel belangstelling voor het spreekbeurtpakket, de Sinus en de hardcopy
Hartpas (er is ook een digitale versie).
De informatievoorziening gebeurt grotendeels via onze Facebook en Twitter accounts. De website is
vernieuwd, maar moet in 2018 wederom opnieuw opgezet gaan worden i.v.m. overstap van CMS1
naar CMS2. E-captain ondersteunt vanaf dec. 2018 CMS 1 niet meer.
Het kinderboekje Fleur is klaar maar nog in overleg met Hartstichting inzake gebruik illustraties Kris.
In de belangenbehartiging was PAH actief met het ministerie VWS, de Kinderhartenraad Sophia en
Ieder(in). Daarnaast waren er diverse contacten voor nadere samenwerking met Stichting Hartekind,
de Hartstichting en de Hart & Vaatgroep.
Het activiteitenjaarverslag is unaniem goedgekeurd door de ALV.
Dhr. Scheepmaker, de rechterhand van de penningmeester, geeft een korte toelichting op het
financieel jaarverslag 2016. Kanttekening: de PAH heeft in 2016 geen financiële bijdrage van Stichting
Hartekind ontvangen.
De subsidie gaat de komende jaren nog verder veranderen, omdat de overheid wil dat ‘kleine’
patiëntenverenigingen gaan samenvoegen/werken.
De kascontrolecommissie heeft positief geoordeeld over het financieel verslag en het gevoerde
beleid door het bestuur in 2016 en adviseren de ALV tot accordering en décharge. De aanwezigen
van de ALV 2017 volgen het advies unaniem.

