Wensboom Leusden
Verslag Ledenvergadering, 09 maart 2018
Aanwezig: Martin Versteeg, Kees Louwerse, Dick de Geus, Bert Groothuizen, Joke
Blom, Hans Niessen, Louis Hirsch, Joop Royackers, Gerda Niessen, M. van der
Wielen, Willem Oskam, Eric-Jan Tuininga, Rob Maltha, Ineke Trebert, Henny Huizer,
Elly van der Hoeve, Jan Snoek, Elly v.d. Pol, Therry Rottier, Karel Cohen, Hans
Acherman, Tijs Rolle
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur
2. Mededelingen
-De voorzitter deelt mee dat Hans Niessen de afgelopen periode een grote
bijdrage aan de vereniging heeft geleverd door de software, van levensbelang
voor het goed functioneren, te vernieuwen en te verbeteren. De komende tijd gaat
Hans nog aan de verbetering van de website werken.
-Het blijkt dat de stukken voor de vergadering wat moeilijk vindbaar waren op de
website. Ze stonden onder het kopje ‘Nieuws’. Dit is een aandachtspunt voor het
voor het volgend jaar.
-Er zijn bieders die veel en die niet of nauwelijks gevraagd worden een klus te
klaren. In het nieuwe softwaresysteem is daarmee rekening gehouden zodat de
verdeling van de klussen gelijkmatiger kan worden.
-Eind mei wordt de nieuwe privacywet van kracht waar ook verenigingen mee te
maken hebben. Met ons nieuwe softwaresysteem voldoen wij aan de eisen in de
nieuwe wet. Larikslaan2 gaat voor vrijwilligersorganisaties een kursus over dit
onderwerp geven.
-Aangezien het veel tijd kost om de contributies te innen overweegt het bestuur
om over te gaan op automatische incasso.
-Regelmatig is een pagina van de Leusder Krant gewijd aan vrijwillige zorg- en
welzijnsorganisaties. Over vier weken zal deze pagina geheel over
WensboomLeusden (WbL) gaan.
3. Verslag vorige ledenvergadering
N.a.v. het verslag meldt Karel Cohen dat de ontwikkelingen rond de tot
standkoming van een vrijwilligersbeeld bij of in het nieuwe Huis van Leusden tot
nu toe niet tot een realisatiebesluit hebben geleid. Na de verkiezingen pakt hij dit
weer op.
4. Jaarverslag
Het jaarverslag van 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het jaarverslag worden de volgende opmerkingen gemaakt.
-Willem Oskam brengt naar voren dat, gezien de klusnummers, er veel meer
klussen gedaan worden door WbL dan uit het jaarverslag blijkt; daarin staat dat
het aantal uitgevoerde klussen terugloopt. De voorzitter zegt toe dat het bestuur
dit uit zal zoeken.
-De voorzitter vraagt zich af of je uit de gepresenteerde statistieken kunt
concluderen dat er binnen de vereniging veel ‘slapende leden’ zijn.

5. Financieel verslag
De voorzitter wijst op de lagere contributieopbrengst. Dit hangt samen met de
wijziging in de inning; in de loop van 2018 wordt deze achterstand weer ingehaald.
De penningmeester spreekt zijn dank uit voor de hulp die Bert Groothuizen bij het
opstellen van het verslag heeft geleverd. Ook zegt hij dank aan Therry Rottier,
Pieter de Heu en Louis Hirsch voor de hulp bij het nabellen t.b.v. de contributieinning.
Dick de Geus merkt op dat het toch enigszins merkwaardig is dat je als vrijwillige
hulpverlener contributie moet betalen; zeker gezien het feit dat hij nog nooit voor
een klus gevraagd is. Het eerste hangt samen met het feit dat onze club een
vereniging is; het tweede wordt, zoals eerder gezegd, naar verwachting verbeterd
na het invoeren van het nieuwe softwaresysteem
6. Kascommissie
Op voorstel van het kascommissielid Martin Versteeg, mede namens zijn medelid
Rob Maltha, verleent de vergadering decharge aan het bestuur.
Rob Maltha verlaat de kascommissie en Dick de Geus wordt als nieuw lid
benoemd.
7. Begroting
De voorgestelde begroting voor 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. de begroting wijst Rob Maltha op de hoge bankkosten. De penningmeester
zoekt uit of er goedkopere alternatieven zijn, ook i.v.m. de voorgenomen
automatische incasso van contributiegelden.
8. Bestuursbenoeming
De vergadering stemt in met de voorgestelde benoeming van Bert Groothuizen als
vierde bestuurslid. De voorzitter geeft aan dat het de bedoeling van het bestuur is
dat Bert hem als voorzitter gaat opvolgen. Tot dat moment zal Hans als voorzitter
zich op de externe contacten van de vereniging richten. Bert zal het interne
voorzitterswerk ter hand nemen.
Het bestuur is met dit besluit als volgt samengesteld:
Hans Acherman
voorzitter
Tijs Rolle
secretaris
Karel Cohen
penningmeester
Bert Grootenhuis
lid (beoogd voorzitter)
Het bestuur heeft drie adviseurs:
Gerda Niessen
cöordinator vrijwilligers
Jan Snoek
algemeen
Kees Louwerse
automatisering
Tenslotte zoekt het bestuur nog een opvolger voor Karel Cohen. Deze kondigt aan
zich de komende tijd te zullen richten op de implementatie van het nieuwe
softwaresysteem voor wat betreft de financiële administratie. Als dit is afgerond wil
hij zich als bestuurslid van WbL terugtrekken.
9. Toekomst WensboomLeusden
De voorzitter wijst op het ontstaan van De Huiskamer: enkele maatschappelijke
fondsen in Leusden zoals Jeugdfonds De Boom en de kerken, stelden vast dat er
weinig vraag naar hun bijstand was en gaven aan dat een centraal loket wellicht

soelaas zou bieden. Dit is De Huiskamer geworden. Dit loopt nu enkele maanden.
WbL heeft op uitvoerend vlak goede contacten. Onlangs is een lijst opgesteld van
meldingen aan het loket tot nu toe. Hieruit blijkt dat er vooral veel vragen zijn in de
sociale sfeer (gezelschap e.d.). Er is dus, naast ons aanbod: de recht-toe-rechtaan-klussen blijkbaar ook een andere behoefte. Het gaat dan vooral om mensen
met elkaar in contact te brengen, bijvoorbeeld om samen te gaan eten. WbL zou
dat contact kunnen organiseren (niet het eten). Willem Oskam vraagt zich af of wij
daar mensen voor hebben: we moeten niet verder willen springen dan onze
polsstok lang is. Gerda Niessen zegt dat het invullen van deze rol feitelijk zo nu en
dan al gebeurt: er worden mensen die iets aan elkaar zouden kunnen hebben met
elkaar in contact gebracht, maar het zou structureler kunnen. Dick de Geus is het
daarmee eens en brengt het voorbeeld van het zoeken naar een schaakmaatje te
berde. Bert Grootenhuis zegt dat het belangrijk is om als klusser goed om je heen
te kijken als je aan het werk bent bij iemand. Ook beveelt hij aan nog eens bij de
bieders te inventariseren wat zij willen en kunnen bieden.
10. Rondvraag
Willem Oskam wijst er op dat sommige klussen redelijk ver weg zijn . Hij beveelt
aan om bij het vragen van bieders ook te kijken naar wie een beetje in de buurt
van de klus woont.
10.Sluiting
De voorzitter sluit om 16.10 uur de vergadering en nodigt de aanwezigen uit om
gezamenlijk nog iets te drinken.

