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Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 9 februari 2019 van de Vereniging van  Huntington 
Aanwezige bestuursleden: Dirk Lauterbach (voorzitter), Rob Haselberg (alg. bestuurslid) en 
Gabriëlle Donné-Op den Kelder (beoogd penningmeester).   
Afwezig met kennisgeving: Arie Zwanenburg (secretaris) vanwege ziekte. 
Aanwezigen:   leden van de Ver. van Huntington (presentielijst)  
 
1.  Opening vergadering / mededelingen en ingekomen stukken 
De voorzitter heet de aanwezige leden van harte welkom. Arie Zwanenburg is helaas verhinderd 
wegens ziekte. Vandaag liggen de jaarrekeningen over 2015, 2016 en 2017 ter goedkeuring voor en 
wordt de conceptbegroting 2019 toegelicht. Ook wordt een nieuw bestuurslid voorgedragen.  
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken t.b.v. deze ALV. 

 
2. Goedkeuring verslag van de ALV d.d. 6 oktober 2019 
In het verslag staat, dat de directeur van het Landelijk Bureau niet verantwoordelijk gehouden kon 
worden voor het financiële beleid van de Vereniging bij het ontbreken van een penningmeester. 
Deze opmerking is niet correct; de directeur is hiervoor wél verantwoordelijk. De voorzitter zet 
uiteen dat het financieel beleid een kwestie van goed vertrouwen geweest is. In feite is het gehele 
bestuur plus de directeur verantwoordelijk voor de financiën.  
Pag 5 : paragraaf “lasten door besteding en doelstellingen”: hierin staat dat de kosten voor het 
Kontaktblad erg hoog zijn (€ 18.000 van totaal € 45.00 subsidie). Hoewel de vormgeving en de inhoud 
uitstekend zijn, moet er op het Kontaktblad bezuinigd worden. De redactie heeft een voorstel t.a.v. 
reductie kosten bij het bestuur ingediend: 3x per jaar uitbrengen i.p.v. 4x, oplage verlagen van 1450 
naar 1150 exemplaren en een vast maximum aantal pagina’s. Bij belangrijke ontwikkelingen in de 
Vereniging kan de redactie een eenvoudige, digitale Nieuwsbrief laten uitgaan. De penningmeester 
benadrukt dat de begroting 2019 vastligt; VWS kan hooguit accorderen dat er binnen de diverse 
posten geschoven wordt. De eindredacteur Kontaktblad stelt voor om in een later stadium dit jaar, 
per commisise naar de kosten en naar de (deel-)begrotingen te kijken en deze waar nodig, bij te 
stellen. Op dit voorstel komt het bestuur terug. Actiepunt. 
Het verslag van de ALV van 6 oktober wordt met inbegrip van de aangegeven wijzigingen, 
goedgekeurd en vastgesteld.  
 
3.  Benoeming van Gabrielle Donné-Op den Kelder tot penningmeester 
Gabriëlle Donné-Op den Kelder is kandidaat-penningmeester. Zij licht toe hoe zij, via de ADCA 
vereniging waarvan zij penningmeester is, in contact is gekomen met de VvH. Dirk Lauterbach merkt 
op dat Gabriëlle sinds september jl. veel voor de VvH gedaan heeft op financieel gebied. Door haar 
grote inzet komt een en ander weer op de rails en kunnen we met meer bestuursleden verder. 
Vervolgens stemt de ALV met applaus in met de benoeming van Gabriëlle Donné-Op den Kelder tot 
penningmeester van de Vereniging.     
 
4.  Financiën 
Dirk Lauterbach zet uiteen dat er een uitgebreide en zeer overzichtelijke financiële notitie voorligt. 
Gabrielle geeft aan dat deze financiële analyse duidelijk maakt wat er is misgegaan en dat de 
Vereniging hierdoor, bij geen correcties, kan afstevenen op een faillissement. In de notitie wordt 
uiteengezet welke stappen er genomen zijn om het tij te keren o.a. door het benaderen van MDM 
accountants voor het opstellen van de jaarrekeningen 2015, 2016 en 2017, het inschakelen van 
backoffice kantoor APN voor de boekhouding en jaarrekening 2018 en het alsnog aanvragen van 
subsidie bij het Ministerie van VWS voor 2019. Deze subsidie, € 55.000 in totaal, is inmiddels 
toegekend. Hiervan is € 10.000 geoormerkt voor back-office activiteiten en de overige € 45.000 voor 
de speerpunten Voorlichting, Lotgenotencontact en Belangenbehartiging. Ook is met de directeur 
van het Landelijk Bureau gesproken over afslanking van het bureau en een goedkopere locatie; deze 
gesprekken stagneren momenteel omdat de directeur zich heeft ziekgemeld.  
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De financiële notitie wordt vervolgens paginagewijs besproken, door Gabriëlle toegelicht en vragen 
hierover worden beantwoord (zie hieronder: 4.1 t/m 4.6, en 4.8) 
 
4.1  Acties 2018 vervolg, materiële fouten herstellen (pp. 10 jaarrekening 2015) 
Hieruit blijkt o.a. dat niet-geoormerkte giften, donaties en legaten (winst uit incidentele baten) niet 
in het Prinses Beatrix Continuïteitsfonds terecht hadden mogen komen maar in de Algemene 
Reserve. Max Klein merkt op, dat niet-geoormerkte bedragen boven de € 200 destijds naar de 
Bestemmingsreserve Onderzoek gingen. Ook dit wordt door MDM Accountants gezien als een 
materiële fout. Deze inkomsten dienen toegekend te worden aan de Algemene Reserve. 
Dirk van der Wedden brengt in dat, verder terugkijkend, het PBF het bestuur verboden had om 
algemene reserves aan te leggen, toen alle subsidies nog van het PBF kwamen. Contractueel mocht 
dit echter wel voor niet-geoormerkte inkomsten. 
T.a.v. Project Ketenzorg vertelt Dirk van der Wedden dat de grootste kosten binnen de Ketenzorg 
door de deelnemende organisaties worden gedragen o.a. € 50.000 aan de website. Wij kunnen dit als 
Vereniging niet financieren en dat heeft men geaccepteerd. 
Het voordeel van het toekennen van gelden aan de Algemene Reserve is dat deze gelden niet 
geoormerkt zijn en vrij door het Bestuur te besteden zijn. Dit In tegenstelling tot de gelden binnen 
het Prinses Beatrix Continuïteitsfonds. 
 
4.2 Resultaat van de acties eind 2018 
De post Algemene Reserve is door overheveling van de niet-geoormerkte gelden (zie hierboven) van 
€ 20.795 in 2010 (met terugwerkende kracht) opgebouwd naar € 336.852 in 2017. Echter, baten 
minus lasten (door afname subsidies, hoge aantal niet-betalende leden en de blijvend hoge kosten 
van het Landelijk Bureau), levert voor het eerst een negatief saldo van € 114.320 in 2017 op. Ook het 
PBF Continuïteitsfonds is leeg.     
 
4.3 Volledige analyse 2010-2018: gegevens en toelichting zijn duidelijk; er worden hierover geen 
vragen gesteld. Verschillende onderdelen van deze analyse worden hieronder verder toegelicht. 
 
4.4 Baten in de periode 2014-2017  
Het aantal ingeschreven leden is veel hoger dan het aantal leden dat daadwerkelijk contributie 
betaalt. Er komen nauwelijks reacties binnen op betalingsherinneringen. Dit gaat het bestuur 
oppakken met het backoffice kantoor (actiepunt). Sommige leden vermelden hun lidnummer niet, 
en ook niet voor welk jaar ze contributie betalen; dit maakt de verwerking gecompliceerd. 
Automatische incasso is geen optie; dit gaat de Ver. geld kosten omdat men dan niet langer méér 
overmaakt dan het strikte contributiebedrag. De contributie wordt m.i.v. 2019 verhoogd van € 35 
naar € 37,50; deze verhoging is belangrijk. Dit wordt vermeld in het Kontaktblad van april. Actiepunt. 
Verder is duidelijk dat de PBF-subsidie sterk afneemt en de VWS subsidie niet is aangevraagd in 2016, 
2017 en 2018. Ook is er in 2017 geen subsidie aangevraagd voor de vakantieweek. Subsidies dalen 
van € 214.676 in 2014 naar € 53.189 in 2017. 
 
4.5 Lasten, kernactiviteiten in de periode 2014-2017  
De kosten voor Lotgenotencontact en Belangenbehartiging zijn in 2014-2017 relatief laag gebleven. 
Post voorlichting is hoog, veroorzaakt door de hoge kosten voor het Kontaktblad. De € 45.000 
subsidie van VWS is bedoeld voor de 3 kernactiviteiten (lotgenotencontact, voorlichting, 
belangenbehartiging); de vierde kernactiviteit van de vereniging (= research) wordt gefinancierd 
vanuit het Fonds Research.  
  
4.6 Lasten, bureau- en bestuurskosten in de periode 2014-2017 n 
De loonkosten liggen in 2014 schijnbaar een stuk lager dan in 2017; dit komt door het opnemen van 
vooruitbetaalde pensioenpremies op een aparte rekening-courant als vordering op AEGON. Dirk v.d. 
Wedden stelt voor, een deel van het directeursalaris LB bijv. één dagdeel, onder te brengen bij 
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“Ketenzorg” omdat de directeur hierin heel actief was in het kader van belangenbehartiging. T.a.v. de 
verantwoording naar VWS, kan deze post dus verhoogd worden. Gabriëlle neemt dit voorstel ter 
overweging mee voor volgend jaar. (actiepunt).  
 
Het blijkt dat de accountantskosten vóór 2014 al hoog waren, maar daarna nog sterk zijn 
toegenomen: € 8.313 in 2014 tegen € 15.642 in 2017. Ter vergelijking: een vergelijkbare vereniging 
betaalt ongeveer € 7.000 per jaar. De accountant heeft met name in 2018 veel vragen aan het 
Landelijk Bureau gesteld over de jaren 2015-2017 en vele zaken tot op de bodem uitgezocht. Max 
Klein informeert of het bestuur inzicht heeft gekregen in de aard van die vragen. Dit is het geval; alles 
is inmiddels uitgezocht vanaf 2015. Het bleek tevens dat de accountant geen moeite gedaan heeft 
om het bestuur te benaderen, toen antwoorden op gestelde vragen aan het LB uitbleven. De 
berichten van de accountant waren niet aan het bestuur gericht, maar aan het Landelijk Bureau.  
Het overzicht over de periode 2014 tot 2017 laat zien dat er sprake is van een afnamend saldo van + 
€ 139.390 in 2014 naar - € 114.320 in 2017. Er is in 2017 sprake van ruim een ton tekort; dat 
betekent dat de Algemene Reserve met een vergelijkbaar bedrag naar beneden gaat.  
 
4.7 Décharge bestuur t.a.v. de jaarstukken 2015, 2016 en 2017  
In 4.1 t/m 4.6 wordt via de samenvatting van het financiële beleid over 2015-2017 duidelijk wat er de 
afgelopen jaren gebeurd is. Vervolgens maakt de ALV door middel van applaus kenbaar, akkoord te 
gaan met de jaarstukken 2015, 2016 en 2017 zoals deze voorliggen en door de penningmeester zijn 
toegelicht incl. beantwoording van de vragen uit de ALV. 
 
4.8 Bespreking concept-begroting 2019, afgeleid  van concept-jaarrekening 2018  
Het bestuur heeft een begroting 2019 gemaakt op grond van een concept-jaarrekening 2018, 
opgesteld door het backoffice kantoor APN. Begroting 2019 en jaarrekening 2018 worden vervolgens 
toegelicht door de penningmeester. Conclusie: de begroting 2019 is een voorzichtige inschatting. De 
totale baten 2019 zijn vrijwel gelijk aan 2018 door de toegekende subsidie van VWS. Belangrijk voor 
alle vrijwilligers om te weten is, dat er (niet meer dan) € 45.000 aan subsidie totaal te besteden is in 
2019 voor de speerpunten Voorlichting, Lotgenotencontact en Belangenbehartiging. Dit is besproken 
met het Landelijk Bureau en met de Commissie Voorlichting en Communicatie. Er zijn intern in de 
bedragen (voor de 3 kernactiviteiten) nog wel wat wijzigingsvoorstellen gedaan, in overleg tussen LB, 
Cie. V & C en de penningmeester; die moeten nog voorgelegd worden aan en goedgekeurd door 
VWS.  
Wat de lasten betreft: in mei verhuist het Landelijk Bureau naar het Huis van de Gezondheid, vlakbij 
station Amersfoort. Daarmee gaat de huur voor het LB met een factor 4 omlaag. Koffie, thee, printen 
zijn kostenloos. In dit pand zitten vele patiëntenverenigingen en fondsen waaronder de Diabetes 
Vereniging en het Longfonds.  
De toelichting t.a.v. het overzicht begroting 2019, lasten 1 en 2, is duidelijk en levert geen vragen op.  
 
Er wordt vervolgens geïnformeerd naar de toekomst van het Landelijk Bureau. De directeur is 
formeel nog steeds aanwezig; zij is ziekgemeld. Na één jaar ziekte wordt er ziekengeld uitgekeerd aan 
de Vereniging en na twee jaar kan er ontslag aangevraagd worden. Eventueel kunnen er kosten 
ontstaan als er een juridisch adviseur van de kant van de Vereniging ingeschakeld zou moeten 
worden. Het LB wordt overeind gehouden, zonder directeur en met één bureaumedewerker voor 3 
dagen per week. De Vereniging kan zich niet langer een betaalde directeur veroorloven. Destijds 
heeft het toenmalige bestuur bewust gekozen voor de titel “directeur” om het LB meer aanzien en 
bevoegdheden te geven; er moesten door het ontbreken van voldoende bestuursleden, veel formele 
taken door het LB overgenomen worden.    
Het capaciteitsprobleem van het LB wordt voor een deel gecompenseerd door inzet van het 
backofficekantoor APN in Tiel waarvoor jaarlijks € 10.000 subsidie beschikbaar is. Onzekere factor 
t.a.v. het negatieve saldo van de Vereniging is de prognose van het Landelijk Bureau: als dit op tijd 
afgeslankt kan worden, dan kan de Vereniging van Huntington in 2020 weer financieel gezond zijn.  
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5. Vereniging van Huntington: herinrichting bestuurs- en bureauorganisatie 
Doel van deze herinrichting is, om het bestuur in haar kracht te zetten, het overnemen door het 
bestuur van beleidsondersteunende en uitvoerende werkzaamheden van het Landelijk Bureau, 
alsmede de afslanking van het Landelijk Bureau. Er wordt een transitieplan geschreven voor het 1e en 
2e kwartaal 2019 met taakverdeling i.v.m. de verhuizing van het LB van Den Haag naar Amersfoort 
(eind april), archieven schonen, abonnementen opzeggen etc.  
Binnenkort heeft het bestuur een gesprek met de huidige bureaumedewerker over haar toekomst in 
de Vereniging en haar takenpakket en wordt er een (nieuw) functieprofiel bureaumedewerker 
opgesteld. De overblijvende LB-taken gaan voorlopig naar het bestuur. Verdeling van portefeuilles 
onder de bestuursleden is als volgt: 

 Strategie en beleid: het complete bestuur. 
 Vrijwilligerscoördinatie, lotgenotencontact: Arie Zwanenburg. 
 Voorlichting, communicatie en PR: Arie Zwanenburg. Hieronder vallen ook de 

regiocontactpersonen, het beursbeleid, het team docenten en de commissie contactdagen. 
 Onderzoek en innovatie: Rob Haselberg 
 Jongeren: Rob Haselberg 
 Externe en interne contacten: Dirk Lauterbach en Rob Haselberg 
 Financiën incl. backoffice: Gabriëlle Donné – Op den Kelder 
 Landelijk Bureau en Personele zaken: Dirk Lauterbach. 

In iedere commissie van de Vereniging heeft een bestuurslid zitting of is één commissielid 
aanspreekpersoon voor het bestuur.   
 
Na medio 2019 wordt gestreefd naar uitbreiding van bestuursleden en vrijwilligers. Ook wordt een 
onderzoek ingesteld naar samenwerking met andere, landelijk werkende verenigingen en 
stichtingen. Eventueel zou er een Ledenraadpleging gehouden kunnen worden. Verder kunnen 
sponsors gezocht worden m.b.t. financiering.  
 
Met applaus geven de leden uiting aan hun waardering voor de uitgebreide financiële toelichting. 
Vanuit de leden komen diverse adhesiebetuigingen richting bestuur:  

 veel sterkte en wijsheid gewenst met de enorme klus om alles financieel en organisatorisch 
weer goed op de rails te krijgen. 

 doorgaan op de ingeslagen weg!  
 er is weer hoop voor de toekomst van de Ver. van Huntington, zeker nu het bestuur is 

uitgebreid tot vier leden.  
 erg blij met het vele werk dat door de penningmeester verzet is!  

Opgemerkt wordt nog, dat de vacaturebank weinig respons heeft opgeleverd. Corrie de Jong, 
communicatieadviseur, wordt binnenkort lid van de Vereniging van Huntington en biedt aan om na 
te gaan hoe er meer vrijwilligers geworven zouden kunnen worden. Dit aanbod wordt door het 
bestuur in dank aanvaard.  Rita en Arie pakken dit op. Actiepunt. 
 
6. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen verdere vragen vanuit de ALV. Dirk Lauterbach sluit deze ALV met grote dank voor ieders 
inzet en inbreng en meldt, dat er in juni weer een ALV zal zijn waarin de jaarrekening 2018 en het 
jaarverslag 2018 ter goedkeuring worden voorgelegd en de definitieve begroting 2019 aan de orde 
zal komen.  
 
Ineke Rohaan, notulist en actief lid Ver. van Huntington   


