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Verslag 
1ste Algemene Ledenvergadering Vereniging NaoberzorgPunt Roggel 

Datum:  zondag 14 september 2014 
Tijd:  13.00 - 16.30 uur 
Locatie:  Gemeenschapshuis La Rochelle, Pastoor Hanraetsstraat 7, Roggel 
Deelnemers: leden en genodigden  
 
De Algemene ledenvergadering werd mede mogelijk gemaakt door: 
Vrijwillige giften van de leden, de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij, Bakkerij Heerschap, 
basisschool De Zjwiek, belangeloos muzikaal  optreden van Fien Leenders en haar dochter uit 
Heibloem en Ton Custers uit Maasniel. En uiteraard de inzet van alle vrijwilliger! 
 
13.00 - 13.30 uur: Inloop, ontvangst met koffie en vlaai  
 

 
 
1. Opening Ledenvergadering 
 
Openingswoord door Karin van der Plas, interim voorzitter Vereniging NaoberzorgPunt Roggel. 
Het interim bestuur en adviseur van het bestuur stellen zich kort voor: 

 Karin van der Plas: voorzitter, kartrekker sinds 2009 en mede oprichter van de vereniging in 
augustus 2013. 

 Denny Leenen, penningmeester en mede oprichter van de vereniging. 

 Miep Linssen, secretariaat. Zij heeft begin 2014 deze taak overgenomen van Helian van Lier. 
Miep maakt tevens deel uit van de werkgroep Inloopcafé en de strategiegroep. 

 Hilde Glessner, adviseur van het bestuur en mede vormgeefster van het project NaoberzorgPunt 
in de periode 2009-2012. In 2011 en 2012 was zij projectleider. Sinds 2013 is Hilde betrokken als 
vrijwilligster en voert ook in opdracht van het bestuur een aantal betaalde taken uit. 

Vervolgens geeft Karin een korte blik in het programma van vandaag. 
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2. Openingswoord door Pastoor Schwillens 

 
Pastoor Schwillens houdt een korte lezing over het belang 
van de samenwerking tussen NaoberzorgPunt en de Kerk. 
Zij hebben veel met elkaar gemeen: zorg en oog hebben 
voor elkaar, het delen van gevoelens en emoties, er voor 
elkaar zijn, luisteren. Samengevat in drie woorden: geven, 
ontvangen en delen. Hij spreekt zijn waardering uit voor de 
vrijwiligers die Naoberzorg in Roggel met elkaar mogelijk 
maken en is blij deel uit te maken van het netwerk. 
 
 

Leidraad voor wat we doen bij NaoberzorgPunt is het volgende gedicht: 
 

Luisteren 
Als ik je vraag naar mij te luisteren 
en jij begint mij adviezen te geven, 

dan doe je niet wat ik je vraag. 
Als ik je vraag naar mij te luisteren 

en jij begint me te vertellen 
waarom ik iets niet zo moet voelen 

als ik me voel, 
dan neem je mijn gevoelens niet serieus. 

Als ik je vraag naar mij te luisteren 
en jij denkt dat je iets moet doen 
om mijn problemen op te lossen, 

dan laat je me in de steek, 
hoe vreemd dat ook moge lijken. 
Maar als je gewoonweg luistert 

en aanvaardt, dat ik voel, wat ik voel 
ongeacht hoe mijn gevoelens ook zijn, 

dan kan ik de taak oppakken 
om beginnen te begrijpen, 

wat er achter mijn gevoelens schuil gaat. 
Dus, alsjeblieft, 

luister alleen maar naar me 
en probeer me te begrijpen. 

En als jij wil praten, wacht even. 
Ik beloof je, dat ik op mijn beurt 

naar jou zal luisteren. 
(Bron onbekend, vrij naar een gedicht van Leo Buscaglia) 

 
 
3. Toneel over Naoberzorg door de kinderen van de Zjwiek o.l.v. Door Vercoulen. 
 
Dit toneelspel was al eerder opgevoerd tijdens het Naoberzorg Symposium op 29 november 2013 
met als titel “Komt een wijk bij de dokter…”. Het was zo in de smaak gevallen dat de ouders van de 
kinderen en zijzelf uiteraard, zijn gevraagd het nog een keer ten tonele te brengen. Met het spel 
laten de kinderen zien waar Naoberzorg over gaat en voor staat en dat er met creatieve burgers 
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onderling een hoop gerealiseerd kan worden zonder al teveel ingewikkelde hulp en zorg, maar wel 
met aandacht voor wat mensen echt nodig hebben: aandacht en gebruik maken van elkaars talenten. 
  

 
 
4. Verkiezing bestuur  
 
Voor het bestuur hebben zich 4 vrijwilligers kandidaat gesteld: Karin van der Plas, Denny Leenen, 
Miep Linssen en Sjra Vullers. 
Formeel moeten de leden van de vereniging hun stem via stembriefjes schriftelijk uitbrengen. Op 
voorstel van Karin gaan de aanwezige leden akkoord met een verkiezing bij hand opsteken. 
De vergadering kiest unaniem voor de genoemde kandidaten. 
Eenzelfde stemming vindt plaats voor de verkiezing van de voorzitter. Karin heeft zich hiervoor 
kandidaat gesteld. De vergadering gaat unaniem akkoord met Karin in de rol van voorzitter. 
Daarmee is het bestuur geïnstalleerd met en zittingsduur van één jaar. Volgens de statuten is dat 3 
jaar, maar het nieuwe bestuur hecht er aan om per jaar te bekijken hoe het loopt en of de leden nog 
tevreden zijn. 
 
5. Statuten, huishoudelijk reglement en gedragscode  vereniging 
 
De voorzitter brengt in stemming of de leden over de inhoud van deze drie documenten met elkaar 
van gedachten willen wisselen en of er amendementen zijn. 
De vergadering gaat middels hand opsteken akkoord met alle drie de documenten. 
Leden kunnen de inhoud nalezen op de website van NaoberzorgPunt Roggel. 
De statuten van de Vereniging worden vanwege privacygevoelige informatie van de oprichters niet 
openbaar gemaakt. Ze zijn wel ter inzage bij het secretariaat. 
 
6. Financieel jaaroverzicht (jaarrekening vereniging boekjaar 2013 en deels 2014) 
 
De vereniging NaoberzorgPunt is formeel op 13 augustus 2013 bij notariële acte opgericht en 
ingeschreven in het Handelsregister. 
Het financiële verslag heeft dus betrekking op de periode 13-08-2013 tot en met 31-12-2013 en de 
periode 01-01-2014 tot en met 13 september 2014. 
De penningmeester doet verslag van de inkomsten en uitgaven in deze periode. De overzichten 
worden geprojecteerd. Het financieel jaarverslag is ter inzage bij de penningmeester. 
Algemeen overzicht: 
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Saldo Bank 1-10-2013 -€               

Saldo Kas 1-10-2013 140,00€        

140,00€        

1. Subsidie wijkpraktijk 5.000,00€     4. Huisvesting 410,00€        

2. Bijdrage Symposium 368,00€        5. Organisatie Symposium 274,00€        

6. Drukwerk 720,00€        

3. Inkomsten inloopcafe / 150,00€        7. Kantoorkosten 101,00€        

markt (kas) 8. Porti 21,00€           

9. Telefoonkosten 126,00€        

10. Uitgaven kas 50,00€           

5.518,00€     1.702,00€     

Saldo Kas 31-12-2014 240,00€        

Saldo Bank 31-12-2013 3.716,00€     

5.658,00€     5.658,00€     

Totaal uitgaven:Totaal inkomsten:

Financieel Jaaroverzicht 2013

Inkomsten: Uitgaven:

Totaal: Totaal:

Totaal saldo:

Saldo Bank 1-1-2014 3.716,00€     

Saldo Kas 1-1-2014 240,00€        

3.956,00€     

1. Subsidies e.o. inkomsten 8.042,00€     6. Telefoonkosten 164,00€        

2. Eigen bijdrage leden 129,00€        7. Huisvesting 1.701,00€     

3. Kruisposten (kas --> bank) 287,00€        8. Organisatie nieuwjaarsreceptie 118,00€        

4. Overige inkomsten 60,00€           9. Bankkosten 53,00€           

10. Drukwerk 458,00€        

5. Inkomsten inloopcafe / 240,00€        11. Reiskosten 760,00€        

markt (kas) 12. Media 1.010,00€     

13. Kantoorkosten 271,00€        

14. Ontwikkelingskosten 2.750,00€     

15. Overige kosten 257,00€        

16. Uitgaven kas (incl. kruispost Ad 3) 417,00€        

8.758,00€     7.959,00€     

Saldo Kas 31-8-2014 63,00€           

Saldo Bank 31-8-2014 4.692,00€     

12.714,00€  12.714,00€  

Inkomsten: Uitgaven:

(t/m 31-08-2014)

Financieel Jaaroverzicht 2014

Totaal saldo:

Totaal inkomsten: Totaal uitgaven:

Totaal:Totaal:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benoeming kascommissie (statutaire verplichting van een vereniging) 
Van belang voor een goed verloop van de financiële huishouding is dat er elk jaar een jaarrekening 
wordt opgemaakt door de penningmeester en die wordt vervolgens gecontroleerd door een 
kascommissie alvorens de jaarrekening wordt voorgelegd aan de leden in een algemene 
ledenvergadering. De afgelopen periode hadden we geen kascommissie. 
Uit de vergadering stelt Coen Janssen en Wiel Peeters zich kandidaat voor de kascontrole eind 2014. 
De vergadering gaat akkoord met de kandidaatstelling.  
De naam ‘kascommissie' is weliswaar ingeburgerd, maar eigenlijk is de naam fout. Deze commissie 
doet immers veel méér dan alleen het controleren van de kas. De Nederlandse wet spreekt 
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simpelweg over ‘de commissie': "De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten 
met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit". Verder 
vermeldt de wet:  "Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door 
haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de 
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te 
stellen." 
Meer informatie over de taak van de commissie is te vinden op http://www.verenigingen.nl/wat-is-
de-taak-van-een-kascommissie--3814542.html. 
 
Wel of geen contributie 
Bij de oprichting van de vereniging is de afspraak gemaakt dat van de leden voorlopig geen 
contributie zou worden gevraagd. De meeste activiteiten werden tot nu toe gefinancierd met 
sponsorgelden en subsidies. Dat zal ongetwijfeld niet zo blijven. Bovendien is sponsoring en 
subsidiëring gekoppeld aan een specifiek doel of evenement en dus niet vrijelijk te besteden door de 
Vereniging. Wiel Peeters geeft aan dat hij toch wel voorstander is van een bescheiden contributie, al 
ware het om daarmee uiting te geven aan de eigen betrokkenheid en tevens de vrijblijvendheid uit te 
bannen. 
De voorzitter brengt dit punt in stemming. Een meerderheid van de aanwezig leden is voor 
contributie. Het bedrag wordt vastgesteld op €5,- per jaar. 
Per jaar zal dit opnieuw ter stemming worden voorgelegd. 
 
Vaste sponsor 
Een van de vaste sponsorbedragen komt uit de nalatenschap van een man die bij leven een 
telefoonlijn 113 in het leven wilde roepen voor mensen die worstelen met zelfmoord. Er wordt elk 
jaar een symbolisch bedrag van €113,- uit zijn nalatenschap overgemaakt aan NaoberzorgPunt 
Roggel. Er is inmiddels wel een stichting 113 met onlinehulpverlening opgericht. De mogelijkheid 
bestaat om hulpverleners telefonisch te spreken of met lotgenoten te chatten. Helaas is er geen 
financiering gerealiseerd vanuit de zorgverzekering of anderszins. 
  
7. Korte terugblik 2013-2014 
 
Bij dit agendapunt werden het promotiefilmpje van NZP en de nieuwe website getoond. 
Er is nog geen echt jaarverslag gemaakt. Daarvoor in de plaats worden er wel gedurende 2014 vier 
nieuwsbrieven vervaardigd waarin de handel en wandel van NaoberzorgPunt Roggel voor alle leden 
en geïnteresseerden inzichtelijk is. Tijdens deze vergadering stellen de werkgroepen zich voor en 
vertellen over hun werkzaamheden bij naoberzorgPunt. Het filmpje is gemaakt door Frits Peeters, 
Cameraman-Editor bij Omroep 3ML (zie foto rechts). 

 
 

 
 
 

http://www.verenigingen.nl/wat-is-de-taak-van-een-kascommissie--3814542.html
http://www.verenigingen.nl/wat-is-de-taak-van-een-kascommissie--3814542.html
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8. Presentatie werkgroepen en de toekomstplannen van NaoberzorgPunt 

De kartrekkers van de verschillende werkgroepen geven een korte toelichting op hun 
werkzaamheden: 

 Klussendienst door Sjra Jegers 

 Inloopcafé door Wiel Peeters 

 Scholing door Hilde Glessner 

 Jeugd door Door Vercoulen 

 Strategie en beleid door Karin van der Plas 

 Levenskunst door Pastoor Schwillens 

 Wijkgerichte zorg door Veronique Smits 

 Eco educatie door Harm Geenen 
 

9. Uitreiking nieuwe Naoberzorgschildjes en certificaten 
 
Gedurende de afgelopen jaren zijn al meer dan 20 schildjes en certificaten uitgereikt aan vrijwilligers, 
maar ook aan mensen die professioneel werkzaam zijn in Roggel. Zij ontvangen het schildje en het 
certificaat omdat ze zich niet alleen als professional, maar zeker als mens inzetten voor 
NaoberzorgPunt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pastoor Schwillens 
Veronique Smits, Algemeen maatschappelijk Werk Midden 
Limburg, team Leudal 
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10. Afsluiting formeel gedeelte ALV 
 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en hoopt dat het weer mooie 
ontmoetingen heeft opgeleverd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er wordt een korte pauze ingelast waarna de 
middag wordt voortgezet met enkele muzikale 
optredens van Fien Leenders en Ton Custers.  

 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://users.skynet.be/Jokri.Wondelgem/images/muzieknoten.jpg&imgrefurl=http://www.gopixpic.com/626/muziek-noten/http:||static*freepik*com|vrije-photo|muziek-noten_21-971*jpg/&docid=q8EWrzhgvIY4iM&tbnid=qv84VUvTVtWOrM:&w=632&h=459&ei=tGUhVIi1E4flPOiigPgI&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c

