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Verslag Algemene Leden Vergadering 12 november 2016 
 
Verslagnummer: ALV 18 
 
1. Opening en verslag vorige vergadering 

 
De voorzitter Bas Douwes opent om 10.00 uur de vergadering die wordt gehouden aan 
bij Restaurant Groot Kievitsdal in Baarn. Hier zal aansluitend aan deze ALV de jaarlijkse 
contactdag worden gehouden  
 
Er zijn geen opmerkingen over het verslag binnen gekomen. Het verslag wordt 
goedgekeurd. 
 

2. Statutenwijziging 
In verband met voorwaarden die zijn gesteld voor de ANBI-status en voor aanpassing 
van het minimum aantal voor stemmingen zullen we vandaag een nieuw voorstel doen. 

1. In eerdere ALV’s is al eens in stemming gebracht dat de Nederlandse 
Hersenbank – Psychiatrische aandoeningen (NHB-Psy). Hiervoor waren niet 
voldoende stemgerechtigden aanwezig (2/3 van het totale ledenbestand). Een 
hernieuwde oproep is niet helemaal correct verlopen, vandaar dat dit vandaag 
opnieuw in stemming wordt gebracht. Ook nu is niet 2/3 van het totale 
ledenbestand aanwezig om een akkoord te krijgen. Er wordt echter wel een 
aanvullende clausule toegevoegd dat bij opheffing van onze vereniging de 
begunstigde de Nederlandse Hersenbank - Psy verklaart dat alle donaties van 
ons ten gunste zal komen aan onderzoek naar Fragiele x gerelateerde 
aandoeningen.  

2. Het tweede onderwerp voor aanpassing van de statuten heeft indirect met deze 
herhaalde behandeling van ANBI-begunstigde te maken. We constateren steeds 
weer dat het vrijwel onmogelijk is gebleken om 2/3 van het totale ledenbestand 
bijeen te krijgen. Hierdoor kunnen er eigenlijk nooit statutenwijzigingen worden 
gedaan, behalve als er steeds een tweede vergadering wordt uitgeschreven waar 
dan niet het 2/3 quotum aanwezig hoeft te zijn. Omdat dit voor ons bijna 
ondoenlijk is, stel het bestuur voor om in de statuten een wijziging op te nemen, 
dat het voortaan met een 2/3 aanwezige meerderheid kan worden aangenomen. 
Ook hiervoor is nu geen 2/3 van het totale ledenbestand aanwezig. 

 
Beide punten kunnen dus niet worden aangenomen en zullen over twee weken, maar 
binnen vier weken na deze vergadering opnieuw in een ALV worden voorgelegd. Een 
oproep volgt. 

3. Kascommissie en jaarverslag 2015 
 
Er zijn geen opmerkingen of vragen over het jaarverslag. 
De Kascommissie heeft het jaarverslag en de daarbij behorende boekhouding uitgebreid 
gecontroleerd. Zij hebben de jaarrekening goedgekeurd en vraag de leden om decharge 
te verlenen. Deze wordt verleend.  
De heren Joris Hercules en Lou de Vries worden bedankt voor hun inzet. Op hun 
verzoek wordt er een derde Kascommissielid gezocht. Dit is wenselijk om meer kennis 
en continuïteit te kunnen garanderen binnen de Kascommissie. Reinier de Pree biedt 
aan om deze commissie te versterken. Hij wordt welkom geheten. 
 
Toelichting op de jaarcijfers 2015 
 
De penningmeester  Rob Hollemans geeft vervolgens nog een korte toelichting op de 
inkomsten en uitgave in het algemeen en over de reserves 
Er zijn eigenlijk drie inkomende geldstromen; 
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1. Subsidie:    ± € 30.000,- tot € 35.000,- 
2. Contributie uit lidmaatschappen: ± € 7.500,- 
3. Donaties:    ± € 4.000 tot 5.000,- 

De subsidies worden gebruikt voor lotgenotencontact en informatievoorziening. Dit 
bedrag wordt meestal wel in zijn totaliteit voor die doeleinden gebruikt. Vanaf 2016 zullen 
we tijdig bekijken of ook daadwerkelijk deze gelden besteed worden. Zo niet, dan 
moeten we dit tijdig melden bij Fonds PGO van het Ministerie van VWS. 
 
De inkomsten uit donaties en lidmaatschappen, zijn onze eigen middelen. Die hoeven 
niet verantwoord te worden aan het Ministerie VWS/Fonds PGO. De eigen middelen 
hebben ook geen invloed op de hoogte van de subsidie. 
We hebben echter als bestuur wel besloten dat onze reserves niet te hoog mogen 
oplopen. We hebben de bovengrens gesteld op € 90.000,-. Dit is wel een vrij hoog 
bedrag, maar dit hebben we zo gesteld, dat mocht de subsidie in de toekomst komen te 
vervallen, dan hebben we ruim 3 jaar de tijd om op zoek te gaan naar andere bronnen 
van inkomsten of investeerders/donateurs. 
Tevens willen we kijken of we dit geld misschien in kunnen zetten om onze vereniging te 
laten ondersteunen in onze werkzaamheden. Dit onderwerp en andere suggesties  
zullen later worden besproken in de vergadering.   
 

4. Activiteitenplan 2014-2016 
 
Bas geeft nog even een opsomming van de afgelopen activiteiten van 2015 en is trots op 
wat er allemaal tot stand gekomen is ondanks de drukke werkzaamheden van iedereen.  
3 Nieuwsbrieven, Huisartsenbrochure, Familiedag, Contactdag en een extra dag de 
FXTAS-dag.  
 
In samenspraak met de aanwezigen wordt er verder gesproken over mogelijke ideeën 
voor de toekomst. De focusgebieden blijven; 
Contacten vergroten 
Informatievoorziening vergroten 
Kennis verbreden d.m.v. onderzoek 
Kennis verbreden d.m.v. uitwisseling nationale en internationale contacten. 
 
We moeten nu vooruit kijken en een activiteitenplan op gaan stellen richting 2020. Een 
aantal zaken die worden besproken; 
 

1. Het is al erg moeilijk om onze huidige werkzaamheden allemaal in stand te 
kunnen houden. De vraag aan de leden is of men nog meer gebeuren.  

2. Als idee komt naar voren of het misschien wenselijk is om een comité van niet 
bestuursleden op te richten wat gaat bekijken hoe de vereniging daadkrachtiger 
te werk kan gaan. Die bekijkt waar de financiële ruimte voor gebruikt kan worden. 

 
3. Het bestuur geeft aan dat we het Expertisecentrum willen verbreden voor 

ouderen met Fragiele x. Het moet een kenniscentrum worden voor alle 
zorgverlening omtrent FraX zowel voor jong als oud. Het is dus noodzakelijk dat 
er een brede beroepsgroep bij betrokken wordt. Om ook alle knelpunten goed in 
kaart te krijgen hebben we de input van onze leden nodig. Vandaar dat het 
programma van de contactdag grotendeels in het teken staat van 
gespreksgroepen/focusgroepen. 

 
4. Om ook meer slagkracht te krijgen binnen het bestuur hebben we het idee 

opgevat om misschien iemand in te huren. Het blijft lastig om alle 
werkzaamheden uit te voeren omdat we ook maar een kleine vereniging zijn en 
het bestuur beperkt in hun mogelijkheden en tijd. We geven onze reserves 



ALV10 10 nov 2012 Pagina 3 10-11-2017 

eigenlijk niet echt uit, behalve aan wat directe zaken. We zouden kunnen 
overwegen om met het inhuren van kennis, onze reserves meer in te zetten voor 
bijvoorbeeld lobbyen met het exepertise-centrum of met beroepsgroepen voor 
meer bekendheid  

5. We zouden een bureau per specifiek onderwerp kunnen inhuren om meer 
publiciteit te genereren. Je zou dit zelfs nog onder de subsidie voor 
informatievoorziening kunnen verantwoorden. 

 
6. Meer aandacht voor Frax bij meisjes is een onderwerp wat toch steeds 

terugkeert. Binnen de vereniging wordt toch steeds opnieuw ervaren dat we hier 
niet genoeg aandacht aan schenken. 

 
7. Geldt vrijmaken om Marcia Braden vaker college te laten geven. En dan met 

name voor de beroepsgroepen die met FraX te maken kunnen hebben. 
8. Of een video met lezingen/behandelmethodes van Marcia Braden maken en 

verspreiden. 
 

9. Bibliotheken benaderen om er lezingen te houden. Dit wordt echter wel heel lastig 
omdat we dan heel veel sprekers moeten mobiliseren om deze lezingen in heel 
het land te houden. Ook zal het aantal belangstellende hiervoor waarschijnlijk te 
beperkt zijn. 

 
10. Om al deze initiatieven te coördineren, daar heb je nu juist een professionele of 

enthousiaste hulp bij nodig 
 
De conclusie van deze open discussie; 
Leden: 

• We zijn eigenlijk allemaal goede deskundige ambassadeurs om te zorgen dat er 
meer aandacht en kennis komt voor het Fragiele x syndroom. Probeer zoveel 
mogelijk in de publiciteit te komen en geef aan zoveel mogelijk artsen, 
hulpverleners en behandelaars goede informatie. 

 
Bestuur:  

• Aandacht voor een goede brochure voor het onderwijs 
• Meer aandacht vanuit de vereniging voor meisjes 
• Meer aandacht voor de 18+ Frax (volwassenen expertisecentrum) 
• Een professionele kracht inhuren is zeker een optie maar alleen als deze 

doelgericht wordt ingezet en er zal zeker een uitgebreid profiel voor nodig zijn om 
de juiste persoon hier voor aan te kunnen trekken.  

 
 

5. Rondvraag 
 
Verder zijn er geen verdere vragen. 
 
Bas vraagt nog even aandacht voor een belangrijke mededeling; 
DE vernieuwde website is vandaag officieel live gegaan. Hij roept een ieder op om hem 
eens te gaan bekijken. www.fragielex.nl 
 
De vergadering wordt om 10.55 uur gesloten. 
 
 

6. Volgende vergadering 
Deze zal binnen 4 weken worden gehouden. Een uitnodiging volgt. 
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