Verslag van de Algemene Leden Vergadering van de HME-MO Vereniging Nederland
d.d. zaterdag 14 april 2018 te Nijkerk
Aanwezig: 10 leden (conform presentielijst)

1. Opening en vaststellen agenda
Voorzitter Jan de Lange opent de vergadering om 10.30 uur en heet de aanwezige leden van harte welkom op
de 9e Algemene Ledenvergadering van de HME-MO Vereniging.
De voorliggende agenda wordt vastgesteld.
2. Mededelingen
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Kraan en mevrouw Posthuma.
3. Vaststellen verslag vorige ALV 08-04-2017 (bijlage)
Het verslag wordt doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld en ondertekend.
4. Vaststellen Jaarverslag 2017 (bijlage)
Het jaarverslag wordt doorgenomen en vastgesteld.
5. Vaststellen Werkplan/Activiteitenplan 2018 (bijlage)
Op basis van dit activiteitenplan is er weer subsidie verkregen van het Fonds PGO. Het werkplan wordt
doorgenomen en vervolgens ongewijzigd vastgesteld.
6. Bestuursverkiezing (bijlage)
Mevrouw M. Post heeft zich opnieuw herkiesbaar gesteld. De vergadering stemt met algemene stemmen in
met het voorstel van het bestuur om mevrouw Post te herbenoemen voor een periode van 4 jaar.
7. Goedkeuring financieel jaarverslag 2017 (bijlage)
Het financieel jaarverslag 2016 wordt doorgenomen en vervolgens ongewijzigd vastgesteld.
8. Verslag Kascommissie (mevr. I. de Jong en mevr. T. Peek) en decharge penningmeester
De kascommissie bestaande uit mevrouw De Jong en mevrouw Peek heeft de boekhouding van de vereniging
gecontroleerd. Mevrouw Peek deelt namens de commissie mee, dat de boekhouding overzichtelijk en in orde
bevonden is. Gestelde vragen werden adequaat beantwoord. De getekende verklaring is in de boekhouding
opgenomen. Met de complimenten aan de penningmeester wordt het bestuur derhalve decharge verleend. De
voorzitter bedankt de dames De Jong en Peek voor het controleren van de kas.
9. Samenstelling Kascommissie, aftredend en niet herkiesbaar
De dames Peek en De Jong zijn tegelijkertijd aangetreden. Als reserve kascommissielid is benoemd de heer B.
Bekkema. Besloten wordt dat mevrouw Peek en mevrouw De Jong nog een jaar aanblijven als kascommissie.
De heer Bekkema blijft nog een jaar reserve kascommissielid.
10. Vaststellen Begroting 2018 (bijlage)
De begroting wordt doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld.

11. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
12. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering om 11.00 uur.

Datum:
Jan de Lange, voorzitter

Marion Post, secretaris

…………………………………..

…………………………………….

Bijlage: verklarende lijst van gebruikte afkortingen

Verklarende lijst van gebruikte afkortingen
(bijlage bij het verslag van de ALV 14 april 2018)

ALV

Algemene Leden Vergadering

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

Fonds PGO

Fonds Patiënten- , Gehandicapten en Ouderenorganisaties,
subsidieverstrekker namen het Ministerie van VWS aan landelijk werkzame
patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden in Nederland

IederIn

Opvolger van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad, netwerk voor mensen met
mensen met een beperking of chronische ziekte.

MAR

Medisch Advies Raad

NFU

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

NOV

Nederlandse Orthopedische Vereniging

OLVG

v/h Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam, sinds 2015 gefuseerd met het
Lucas Andreas Ziekenhuis

VSOP

Verenigde Samenwerkende Ouder- en patiëntenorganisaties

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

