
 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering Bestuurstafel Gezond Utrecht, 

gehouden op 16 mei 2018 in het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht  

 

Aanwezig:  Jasper ten Dam (Jellinek), Pascal Derksen (Wij3.0), Evelien van Dijk  

(De Forensisch Zorgspecialisten), Irene Domburg (HandjeHelpen/NIZU), Jan Duenk 

(Abrona), Willy van Egdom (Bartholomeus Gasthuis), Jan Jans (Leger des Heils), 

Paul Janssen (Samen Veilig), Carin de Kok (HUS), Caroline Sarolea (Al Amal/NIZU), 

John Taks (Diakonessenhuis), Eliane Thewessen (AxionContinu), Margriet Schneider 

(UMC Utrecht), Caroline Sino (Hogeschool Utrecht), Roxanne Vernimmen (Atrecht), 

vz., Peter de Visser (Inluzio), Guusta van der Zwaart (de TussenVoorziening),  

Wilfrid Opheij (moderator) 

Verslag:  Nicolien van Wees  

1. Opening en mededelingen  

Roxanne Vernimmen treedt als voorzitter op. Zij opent de Algemene Ledenvergadering van en heet 

iedereen hartelijk welkom. Er zijn geen mededelingen.   

 

2. Vaststelling van het jaarverslag 2017  

Op pagina 1 t/m 7 zijn de kern van de inhoudelijke bijeenkomsten en de activiteiten in 2017 en een 

vooruitblik naar 2018 beschreven. De aanwezige leden vinden dit een goede samenvatting; er zijn 

geen aanmerkingen en aanvullingen. 

 

3. Vaststelling van het financieel jaarverslag 2017 

Pagina’s 8 t/m 11 van het jaarverslag omvatten de financiële paragrafen. De onkosten zijn binnen de 

begroting gebleven. Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen. Het financiële jaarverslag 2017 wordt 

hiermee vastgesteld.  

 

4. Vaststelling contributie 2018 

De aanwezige leden gaan akkoord met het voorstel om het bedrag van de jaarlijkse contributie te 

handhaven; namelijk € 2.200,-. Ook in 2018 zijn de leden die het NIZU vertegenwoordigen – te weten 

HandjeHelpen en Al Amal - vrijgesteld van contributie.  
 
5. Vaststelling begroting 2018  

De begroting voor 2018 op pagina 12 van het jaarverslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.  

 

6. Goedkeuring versturen voorlopige contributiefacturen 2019  

Het voorstel om in januari 2019 alvast de voorlopige contributiefacturen aan de leden te versturen 

wordt aangenomen. Indien tijdens de ALV van mei 2019 blijkt dat er een verrekening nodig is (als de 

ledencontributie dus wijzigt), verstuurt de Administratie Derden van het UMC Utrecht de 

correctiefacturen kort na deze ALV.  

 

 

 

 



 

 

7. Decharge van het bestuur 

De leden verlenen unaniem decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid en dankt het 

bestuur hartelijk voor zijn inzet. Voorzitter Roxanne Vernimmen bedankt op haar beurt de 

aanwezige leden voor het vertrouwen in het bestuur. Daarnaast complimenteert zij namens de 

leden Wilfrid Opheij (moderator) en Nicolien van Wees (secretariaat) met de professionele 

voorbereiding, organisatie en verslaglegging van de bijeenkomsten.  

 
8. Wisseling in het bestuur 

Margriet Schneider, voorzitter Raad van Bestuur van het UMC Utrecht, wordt benoemd tot 

voorzitter van de vereniging. Zij neemt het voorzitterschap over van Frank Miedema, die is 

afgetreden.  
 

9. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  

 

10. Sluiting  

De voorzitter dankt iedereen voor zijn en haar aandacht en sluit de Algemene Ledenvergadering. 

Het bestuur ondertekent na de vergadering het jaarverslag.   

 

 

 


