Samenvatting van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van de
VakVereniging voor Ervaringswerkers, gehouden op 24 september 2015 te Utrecht .
Aanwezig:
Eric van der Eerden, Rabia El Wali, Samira Plugge, Nico Hopman, Ben Schelleman, Judith de Jonge, Frank
Deerenberg, Annemoon Vijverberg, Heidi Heuvelman (Fonds Psychische Gezondheid), Georgette Groutars,
Martijn Kole, Harrie van Haaster (voorzitter), Eddo Rats, Niek de Vlieger, Angelique Beumans, Ton Verspoor,
Christ Wesenbeek.

Korte samenvatting van deze Algemene Ledenvergadering
1. Voorzitter Harrie van Haaster opent de vergadering en constateert dat deze vergadering voldoet aan de vereisten die de statuten stellen aan een Algemene Ledenvergadering van de
VVvE.
Er zijn geen notulen van eerdere Algemene Ledenvergaderingen die op dit moment aandacht
behoeven.
Harrie blikt terug op het voorliggende jaar. Naar aanleiding van die voordracht volgt een
geanimeerd gesprek waarin leden suggesties doen voor de verdere verbetering van aanzien
en werkwijzen van VVvE. Die suggesties zijn bedoeld om het nieuwe bestuur, zoals dat later
deze vergadering zal worden benoemd, te “voeden”. Kern van de opmerkingen is dat de
VVvE onvoldoende “zichtbaar” is en leden voeren een warm pleidooi om die zichtbaarheid
te vergroten.
2. Martijn Kole en Ton Verspoor vertellen hun ervaringen met “Enid”.
Enik is ontstaan door de inzet van Martijn voor het “bureau Herstel”. Herstelactiviteiten
waren erg versnipperd. Men wilde structuur geven aan alle activiteiten van het “bureau
Herstel” en het een eigen identiteit geven. Het pand wordt gedraaid door ervaringsdeskundigen. Het hart van het centrum is het zelfhulpprogramma ontwikkeld door deelnemers en
bestaande zoals “WRAP” en “werken met eigen ervaring”. Ook veel nieuwe ideeën die ont
staan vanuit deelnemers. Het is voor iedereen die zich wil ontworstelen uit de zorg en als
langdurige zorggebruiker. Het gaat er om hoe men zich weer kan verankeren in de samenleving. En men een nieuwe identiteit kan ontwikkelen. Er is ook een sociaal trefpunt voor men
sen die eerst eens voorzichtig kunnen snuffelen. In principe is iedereen welkom, de mensen
uit de wijk, maar men wil niet de eigen groep vergeten. Het moet niet lijken op een zorginstelling. Er zijn ook dertig kamers. Daar zijn studenten in gehuisvest, die helpen met hand- en
spandiensten. Zij willen echter veel meer bijdragen en ook samen projecten opstarten. In
het voorjaar wil men retreat weken organiseren in de vorm van een intensief zelfhulprogramma. Mensen krijgen een certificaat. De grootste kennisbron zit bij de mensen zelf. Men
verwacht dat de decentralisatie een goede impuls kan geven. Voor het opzetten van het project is gebruik gemaakt van innovatiebudgetten.
3. Het “Financieel Overzicht 14-03-2012 t/m 31-12-2013, +2014+2015” wordt kort besproken
en door de leden geaccepteerd. Tijdens de vergadering wordt aangedrongen op de instelling
van een “kascommissie”, zoals die ook in de statuten wordt genoemd.
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Afgesproken wordt dat tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2016 een kascommissie
zal worden ingesteld.
4. Tijdens deze Algemene Ledenvergadering zal een nieuw bestuur worden benoemd. Het zittende bestuur heeft daarvoor kandidaten voorgesteld en er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De statuten schrijven voor dat de voorzitter wordt benoemd door de Algemene
Ledenvergadering en dat de benoemde bestuursleden (door de Algemene Ledenvergadering
benoemd) uit hun midden een Secretaris en een Penningmeester benoemen.
De voorgestelde kandidaten stellen zich kort voor (voor zover zij tijdens de vergadering aanwezig zijn), en worden aansluitend benoemd door de Algemene Ledenvergadering, waarbij
Nico Hopman tot voorzitter wordt benoemd. De overige benoemde leden zijn Eric van der
Eerden, Christ Wesenbeek, Ben Schelleman, Diana Davelaar. Peter ten Cate en Katja Mooij
zullen het bestuur terzijde staan in de bestuurstaken en ook Sem van der Pol zal dat doen
(ledenadministratie, website, bureau, e.d.).
De nieuwe bestuursleden treden aan per 25 september 2015.
5. Voorzitter Harrie van Haaster sluit de vergadering.

Vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 29 september 2016 te Den Bosch.

Nico Hopman, voorzitter

Christ Wesenbeek, secretaris
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