
 

Notulen ALV 23 november 2019 
 
Datum:   23-11-2019 
Tijd:   10:00-12:30 
Locatie:  Utrecht,  
Aanwezig: Bestuur: Stan van Kesteren, Mikael de Vries, Ellen Revenberg, Tom de Beer, Chantal Govaart,  
  Leden: 24 leden aanwezig (lijst in bezit van bestuur) 

 
Voorzitter:  Stan van Kesteren 
Notulist: Chantal Govaart 
 

Nr Agendapunt 

1 Opening 

Stan opent de ALV.  

2 Aanwijzen voorzitter en notulist 

Voorzitter: Stan van Kesteren 

Notulist: Chantal Govaart 

3 Vaststellen agenda ALV 23 november 2019 
Stan legt de agendapunten uit aan de aanwezigen.  

Goedkeuren: Iedereen is akkoord. 

4 Goedkeuren notulen ALV 4 mei 2019 
 
Goedkeuren: Iedereen is akkoord. 

5 Jaarplan en begroting 2020 

5a Jaarplan 2020 
 
Ellen vertelt over het jaarplan 2020. Er zijn twee domeinen, lotgenotencontact en 
informatievoorzieningen.  
 
Regionale activiteiten: in 3 regio’s twee activiteiten van een dag, daarnaast nieuwjaarsborrel en zomer 
bbq. 
 
Kampen: pinksterweekend, herfstweekend en een challenge life weekend. Het challenge life weekend 
kan worden opgesplitst in 2 dagactiviteiten.  
 
De borrels blijven doorgaan op dezelfde manier.  
 
Het project Grow2Work blijft nog ongeveer twee jaar doorlopen waardoor dit ook weer opgenomen is 
in het jaarplan.  
 



 

Voor informatievoorziening is naast de standaard informatievoorziening naar de leden toe een project 
toegevoegd. Een informatiepakket realiseren gericht op het vervolgonderwijs (mbo, hbo, wo). In 2020 
zal hiermee worden begonnen en de realisatie zal in de volgende jaren plaatsvinden.  
 
De informatievoorziening wordt in 2020 ook gericht op de ouders van de leden. Hierin kunnen wij 
samenwerken met FOSS en FODOK. Hiermee hopen wij dat ouders hun slechthorende kinderen beter 
kunnen begrijpen.  
 
Vraag vanuit leden, waarom is de opslag of vergaderruimte niet opgenomen in het jaarplan. Antwoord 
bestuur: daar kan geen subsidie voor worden aangevraagd. De subsidie is alleen voor de inhoudelijke 
activiteiten voor de leden.  

We staan open voor activiteiten in andere regio’s dan de 3 genoemde. Er moet dan wel opgelet 
worden of het rendabel is. Vraag leden: wanneer is het rendabel? Antwoord bestuur: als er te weinig 
aanmeldingen zijn om de activiteit door te laten gaan.  

Tip leden: kunnen de evaluatie van activiteiten ook tijdens de ALV doen.  

Goedkeuren: iedereen is akkoord. 

5b Begroting 2020 
 
Mikael legt de begroting uit en hoe het werkt. ⅔ van het budget is voor lotgenotencontact en ⅓ 
voor informatievoorziening.  
 
Opmerking lid: er is een groot bedrag gebudgetteerd voor de informatievoorziening. Waarom is er zo’n 
groot budget nodig hiervoor? Antwoord bestuur: omdat wij hier een freelancer voor willen inhuren. 
Lid: kunnen we niet vrijwilligers tussen onze eigen leden hiervoor zoeken, dan besparen we veel 
kosten. Bestuur: ja dat kan en dat hebben wij de afgelopen jaren geprobeerd, maar om de kwaliteit te 
verhogen en meer mensen te bereiken is het goed om hier geld voor te begroten. De freelancer neemt 
de tijd om dit te begeleiden. De freelancer die wij hiervoor willen benaderen is zelf ook slechthorend.  
 
Mikael legt uit hoe de 8900 euro verdeeld is tussen verschillende informatievoorziening activiteiten 
om duidelijkheid te scheppen.  
 
Brian en Jessica, betrokken bij de kampen zijn niet tevreden met het budget voor de kampen van 
11.000 euro. Zij zijn van mening dat de kampen hiermee niet kunnen groeien. Het kampteam heeft 
geen begroting aangeleverd waardoor het bestuur de huidige begroting heeft gebaseerd op de praktijk 
van de afgelopen jaren. Het budget is overigens al verhoogd met 3.000 euro. Het bestuur heeft 
medegedeeld dat er binnen het lotgenotencontact budget ruimte zal zijn om de schuiven met de 
budgetten. Bijvoorbeeld vanuit de regionale activiteiten naar de kampen indien dat noodzakelijk is.  
 
Goedkeuren: een meerderheid is tegen de begroting, deze is niet goedgekeurd en moet aangepast 
worden en wordt tijdens de volgende ALV voorgesteld. Iedereen is akkoord met deze oplossing.  
 

6 Klachtencommissie 

Stan legt uit wat een klachtencommissie doet en waarom SH-Jong deze nodig heeft. 

Robert Loose, klachtencommissie, vertelt dat er afgelopen jaar geen klachten zijn geweest.  



 

Stemmen: Iedereen is akkoord dat de klachtencommissie hetzelfde blijft (Robert Loose en Maartje 
Schutte) 

Mensen met klachten kunnen mailen naar klachten@shjong.nl  

 
7 Kascommissie  

Stan legt uit wat een kascommissie doet en waarom SH-Jong deze nodig heeft. Deze zullen volgend 
jaar de jaarrekening over 2019 controleren en advies uitbrengen aan de ALV.  

Omdat Elisa vervangen moet worden zoeken wij een nieuw lid voor de kascommissie, deze moet uit 
minimaal twee mensen bestaan. Marie-Laure stelt zich kandidaat. Koen Swaans blijft lid van de 
kascommissie.  

Stemmen: Iedereen is akkoord met deze kascommissie.  

 
8 Kiezen nieuw bestuur 

- Kandidaten 

Voorzitter: Ellen Revenberg 

Penningmeester: Robin van den Bosch 

Algemeen bestuurslid: Anne Geerts 

Algemeen bestuurslid: Samantha van der Rijst 

- Stemmen 

Gaby, Liv en Precilla stellen zich kandidaat als stemmentellers. Goedkeuren: iedereen is akkoord. 

Functie Naam Ja Nee Blanco 

Voorzitter Ellen Revenberg 28 

 

0 0 

Penningmeester Robin van den Bosch 28 0 0 

Algemeen bestuurslid Anne Geerts 24 4 0 

Algemeen bestuurslid Samantha van der Rijst 27 1 0 

 

 

 

 



 

- Uitslag 
 

Het nieuwe bestuur bestaat uit: 
 
Ellen Revenberg - Voorzitter (nieuw) 
Robin van den Bosch - Penningmeester (nieuw) 
Chantal Govaart - Secretaris (bestaand) 
Tom de Beer - Algemeen bestuurslid (bestaand) 
Anne Geerts - Algemeen bestuurslid (nieuw) 
Samantha van der Rijst - Algemeen bestuurslid (nieuw) 

Stan van Kesteren (voorzitter) en Mikael de Vries (penningsmeester) stoppen hiermee ook met hun 
bestuursfunctie.  

9 Rondvraag 

Geen opmerkingen.  

 
 


