Verslag Vergadering verenigingsraad 23 april 2020

De verenigingsraad was (niet) bij elkaar.

Daar zaten we dan, afgelopen 23 april om 13.00 uur, allemaal voor het beeldscherm van onze laptop
of pc. Duidelijk nog onwennig. Het was de allereerste keer dat de vergadering van de
Verenigingsraad gedaan werd via een video conference call - een term waarvoor we in Nederland
nog geen mooie vertaling hebben afgesproken.
Een enkeling kreeg het beeld niet meteen voor elkaar, bij anderen verdween het geluid bij tijd en
wijle en ook omgevingsgeluid speelde ons soms parten. Misschien wel het belangrijkste, niet
iedereen is door zijn of haar handicap even goed te verstaan en dat wreekt zich in zo’n call des te
meer. Toch was het opvallend hoe goed we ons daar doorheen sloegen. Rob Burdorf (onze
voorzitter) hoefde maar zelden de ander te vragen iets te herhalen. Ook de discipline dat je elkaar
eerst laat uitpraten was groot.
Agenda
De agenda was als vanouds weer uitgebreid. Het algemeen bestuur had zo zijn mededelingen en
voorstellen, het jaarverslag en de jaarrekening 2019 kwamen ter beoordeling en goedkeuring ter
tafel, de nieuwe penningmeester (Tom Bex) moest decharge worden verleend, er werd gevraagd om
een mandaat voor de begroting van 2021, er waren wederom de door ieder district aangedragen
verslagen, de verslagen van de commissies en werkgroepen werden gedeeld en Petra Verdouw
praatte de districten bij over de ontwikkelingen op het Infocentrum. Apart punt op de agenda was
het onderwerp ‘ambassadeurs’, een idee dat nu nog in de conceptfase zit. U gaat er vast in de
toekomst meer over lezen, op voorwaarde dat het idee niet vroegtijdig sneuvelt.
Contributie
Bij de voorstellen viel op dat het algemeen bestuur de contributie wil verhogen tot 35 euro. Niet
iedereen in de districten vond de timing goed gekozen, toch leek het verzet beperkt. Men maakte
zich voornamelijk zorgen over de leden die de (verhoogde) contributie niet echt kunnen opbrengen.
Daarover kan dan altijd contact worden opgenomen met het landelijk bureau, was de
geruststellende uitspraak vanuit het algemeen bestuur.
Coronacrisis
Uit de districtsverslagen blijkt welke sporen de coronacrisis tot nu toe trok: ingaande maart werden
alle tot 1 september geplande bijeenkomsten en uitjes geannuleerd. Het fysieke persoonlijk contact

stond zodoende onder druk. Het leidde wel tot toename van contact op andere wijze; zie ook het
kader ‘Uit een district’. Er gingen extra nieuwsbrieven uit en individuele leden kregen extra aandacht
in de vorm van ansichtkaarten. Misschien was het om de moed erin te houden, maar er was toch ook
deze opmerking: “Het annuleren van bijeenkomsten heeft een positieve invloed op het financiële
budget.” Overigens wordt er door het algemeen bestuur nog steeds op gehoopt dat de Landelijke
Ontmoetingsdag door kan gaan. Diverse mensen uit de districten twijfelden aan de haalbaarheid.
Rob Burdorf vertelde dat er bij de planning met die mogelijkheid wordt rekening gehouden, door
geen harde contractuele verplichtingen aan te gaan. Een enkeling kreeg het beeld niet meteen voor
elkaar, bij anderen verdween het geluid bij tijd en wijle en ook omgevingsgeluid speelde ons soms
parten. Misschien wel het belangrijkste, niet iedereen is door zijn of haar handicap even goed te
verstaan en dat wreekt zich in zo’n call des te meer. Toch was het opvallend hoe goed we ons daar
doorheen sloegen. Rob Burdorf (onze voorzitter) hoefde maar zelden de ander te vragen iets te
herhalen. Ook de discipline dat je elkaar eerst laat uitpraten was groot. Agenda De agenda was als
vanouds weer uitgebreid. Het algemeen bestuur had zo zijn mededelingen en voorstellen, het
jaarverslag en de jaarrekening 2019 kwamen ter beoordeling en goedkeuring ter tafel, de nieuwe
penningmeester (Tom Bex) moest decharge worden verleend, er werd gevraagd om een mandaat
voor de begroting van 2021, er waren wederom de door ieder district aangedragen verslagen, de
verslagen van de commissies en werkgroepen werden
NIEUWS UIT DE DISTRICTEN
Kring Nijmegen bestaat vanaf a.s. december niet meer; het is vanaf dat moment District Nijmegen.
Wel jammer is dat deze kring het veertigjarige bestaan (13 mei dit jaar) niet op die dag kan vieren
door de maatregelen die bijeenkomsten verbieden. Mooi om te vermelden is dat Kring Nijmegen een
nieuwsbrief aan al haar leden stuurde waarop werd ingegaan op ´de existentiële angst en zorg om
het virus op de lopen´. Zo speelden deze bestuursleden onder andere in op de waarneming dat er
onder de kern velen zijn die behoren tot de categorie ´kwetsbare ouderen´. District Limburg kwam
wèl toe aan een jubileumviering. Het tikte reeds in 2018 maar liefst de 50 aan en dat was destijds
reden voor een uitstapje naar Duitsland. Het bestuur raakte in de afgelopen periode waardevolle
leden kwijt door gevorderde leeftijd en achteruitgaande gezondheid. Gelukkig wist het nieuwe
krachten te vinden. Ook besturen
in de andere districten hadden wissels in de samenstelling, wat logisch is voor een vereniging
als de PVHH, met zoveel districtsbesturen. In District Groningen wordt wel de noodklok geluid, want
daar komt veel ruimte in het bestuur vrij per december dit jaar. Al met al duurde de conference call
twee uren. Gezien de grote hoeveelheid besproken onderwerpen mag dat rustig een prestatie
worden genoemd.
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Besluitenlijst bij de vergadering van 23 april 2020
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Verlenging termijn Marion de jonge, is aangenomen
Verlenging termijn Pauline Roelfzema, is aangenomen
Verlenging termijn Cor Grootveld, is aangenomen
Contributieverhoging naar €35,- is aangenomen.
De fusie tussen de verenigingen is aangenomen en de naam van de gefuseerde vereniging zal
blijven: Patiëntenvereniging Hoofd-Hals
Weduwen/Weduwnaars in november bellen voor donateurschap, is aangenomen
Voorstel grenswijziging districten Den Haag en Amsterdam is aangenomen.
Het jaarverslag en jaarrapport 2019 van de PVHH zijn goedgekeurd.
De vergadering geeft decharge voor het gevoerde beleid van penningmester en bestuur
Mandaat begroting 2021 opstellen. Met algemene stemmen aangenomen.

