
Verslag van de Algemene Ledenvergadering 

van de RSI-vereniging op 28 februari 2015, BCN te Utrecht 

 

Aanwezige leden: A.C. Huininga (waarnemend voorzitter/penningmeester, verslag),  R. Alberts, A.L. 
ter Borgh, A. Burger, J. Huisman, W. Huisman, K. Jackson, W.C.H. Kuppen, P. Meijer-van Gilst, S. 
Oudshoff, A. van der Put,  J.T. Vasse (aftredend bestuurslid), C.E. de Wit en L. van Dun (accountant, 
toehoorder) 
 
Afwezig met bericht van verhindering: J. Hop,  (webmaster)  
 
1. Opening en mededelingen. De waarnemend voorzitter opent de vergadering en vraagt 

goedkeuring voor de agenda zoals deze is samengesteld. Zij deelt mede dat er helaas geen 

kandidaten zich gemeld hebben voor openstaande bestuursfuncties, maar roept alsnog op dit tijdens 

of na de vergadering te doen, aangezien het bestuur vanaf de vergadering anders zal bestaan uit één 

persoon en dat is niet reglementair.  

2. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

3. Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 22 maart 2014 

Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 

4. Toelichting en goedkeuring van de jaarrekening 2014 

De jaarrekening 2014 wordt goedgekeurd.  Mw. Karen  Jackson vraagt wie de tweede ondertekenaar 
is van de financiële stukken zoals bijvoorbeeld de jaarrekening. De voorzitter antwoord dat dit mw 
Janneke Vasse is, die tot de dag van vandaag bestuurslid is van de vereniging. Dhr. André van der Put 
vraagt of de egalisatiereserve waarover in 2014 is gesproken daadwerkelijk is vrijgevallen. Antwoord: 
het restant is eind 2014 vrijgevallen.  De subsidietoekenning uit het verleden is met name 
aangewend voor de vernieuwing van de website alsmede het ontwerp en de invoering van de 
nieuwsbrief.   
 
In het jaaroverzicht staat het RSI-Magazine nog vernoemd als Handvat. Dit dient te worden 
aangepast.   
 
De financiële positie van de vereniging is vergelijkbaar met die van voorgaande jaren, hoewel de 
inkomsten door een dalend ledenaantal en de teruglopende subsidie aanzienlijk zijn teruggelopen. 
De uitgaven, bestaande uit ondersteuning door het FBPN en onkosten gemaakt voor uitvoering van 
het activiteitenprogramma, zijn hierop aangepast, zodat de reserves niet behoefden te worden 
ingezet.  
 
Naar aanleiding van de jaarrekening ontspon zich een discussie over het voucherproject, waarbij aan 
een coaches certificeringsproject werd deelgenomen. Hiervoor is apart een subsidie verleend die in 
de jaarrekening is opgenomen.  Dhr. R. Alberts oppert het plan om het certificeringsproject te gaan 
koppelen aan de RSI-lijn. Dit moet verder onderzocht worden, mede naar aanleiding van de 
problematiek rondom de bekendheid en benutting van de RSI-lijn, die lijkt te zijn teruggelopen in 
vergelijking met enkele jaren geleden. Bekeken zal moeten worden hoe de lijn vernieuwd, c.q. 
verbeterd kan worden, zodat meer leden er gebruik van gaan maken.  De voorzitter doet de 



suggestie de lijn eind 2015 te evalueren om daarna te kunnen besluiten over voortzetting, mede 
omdat het contract met de operator tot mei 2016 loopt en dat eventuele beëindiging 2 maanden 
voor het aflopen van het contract dient te worden aangekondigd.  De indruk bestaat dat de 
belangstelling voor de RSI-lijn te lijden heeft gehad van de verhoging van het beltarief van 0,01 cent 
naar 0,10 cent. Besloten wordt deze maatregel op zo kort mogelijke termijn terug te draaien en liefst 
naar 0 ct te gaan. De tekst op de lijn wordt dan hierop aangepast, terwijl er ook enkele andere 
wijzigingen hierin zullen worden doorgevoerd. 
 
Mw. Wendela Huisman doet de suggestie te bekijken of de lijn via Skype kan gaan opereren. Mw.  
Astrid ter Borgh zegt in dit verband dat er ook mogelijkheden zijn voor persoonlijke begeleiding en/of 
coaching via Facebook en/of de eigen website. De voorzitter zegt dat in zulke gevallen overleg dient 
te worden gevoerd met Julia Hop, webmaster.   
 
  
5. Decharge Bestuur 

De ledenvergadering verleent het bestuur decharge voor de jaarrekening 2014.  

6. Begroting 2015: bezuinigingen en toekomstplannen (activiteitenplan 2015) 

De voorzitter geeft een korte toelichting op het activiteitenplan zoals dat bij de subsidieaanvraag is 
ingediend. Een kopie hiervan is bijgevoegd bij de vergaderstukken. Het activiteitenplan is ontwikkeld 
tijdens een vergadering van vrijwilligers en commissies die in september 2014 in Utrecht heeft 
plaatsgevonden.  Dhr. Van der Put vraagt waarom Informatievoorziening en Lotgenotencontacten 
lager zijn gebudgetteerd dan in de subsidieaanvraag.  De voorzitter, tevens penningmeester, geeft 
aan dat dit komt doordat de uren van de FBPN niet zijn meegerekend in het activiteitenbudget, 
terwijl deze wel kunnen worden meegenomen in de afrekening. Een deel van de uren besteed door 
het FBPN is toe te rekenen aan de subsidiabele activiteiten. In de loop van het jaar wordt door 
middel van de realisatie bijgehouden hoe deze uren daadwerkelijk besteed zijn en aan welke 
activiteiten.  Het is overigens zo dat het aantal uren besteed door het FBPN in de afgelopen jaren met 
ongeveer een kwart is teruggebracht, teneinde de noodzakelijke bezuinigingen te realiseren.  Meer 
werk moet door vrijwilligers worden gedaan. Daar zit overigens een uitdaging omdat het aantal 
vrijwilligers in de afgelopen jaren ook is teruggelopen.  
 
 
7. Samenstelling bestuur 

De voorzitter kondigt aan dat Janneke Vasse als bestuurslid is teruggetreden en bedankt haar voor 
haar geweldige inzet als bestuurslid en commissievoorzitter Lotgenotencontacten en de RSI-lijn. Een 
boeket en een cadeaubon onderlijnen de woorden van dank.   
 
De oproep van de wnd. voorzitter/penningmeester voor de aanmelding voor nieuwe bestuursleden 
vindt gehoor. Mw. Sandra Oudshoff geeft aan zich te willen inzetten als voorzitter van de vereniging 
en daar nu ook de tijd voor te kunnen vrijmaken. Haar aankondiging spoort ook de leden mw. K. 
Jackson en dhr. R. Alberts aan zich beschikbaar te stellen voor twee vacante bestuursfuncties. Zij 
worden alle drie unaniem verkozen en direct geïnstalleerd.  Omdat de penningmeester zich niet 
herkiesbaar zal stellen neemt zij afscheid zodra er een opvolger is gevonden. Aan Dhr. A. van der Put 
wordt gevraagd om te overwegen zich verkiesbaar te stellen.  Hij wil zich daarover beraden.  Mw. 
Wendela Huisman wil het bestuur graag op projectbasis ondersteunen. De voorzitter dankt iedereen 
voor de bereidheid en getoonde betrokkenheid om het bestuursvacuüm op te lossen.  
 
Mw Oudshoff bedankt de wnd voorzitter voor haar jarenlange inzet voor de vereniging en het vele 



werk dat zij heeft verzet om de vereniging draaiend te houden toen de andere bestuursleden 
terugtraden.  
  
8. Rondvraag en sluiting 

Nadat er geen verdere vragen naar voren komen sluit de wnd. voorzitter de vergadering en kunnen 

de betrokkenen zich gaan voorbereiden op de jubileumbijeenkomst  RSI doe-het-zelf, waarvoor de 

gasten en sprekers zich reeds melden.  

 

30 april 2015 

A.C. Huininga  

 


