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Betreft: Verslag van de  Algemene Leden Vergadering van de afdeling Amsterdam-Oost 

gehouden op  donderdag 26 maart 2015 in de Stay Okay aan het Timorplein in 

Amsterdam Oost 

 

Aanwezig 

Afwezig: 

Ca. 24 leden (zie presentielijst) 

van 11 leden is bericht van verhindering ontvangen 

 

1. Opening 
Harko van den Hende opent als voorzitter de vergadering en heet allen hartelijk welkom.  

In het bijzonder 2 leden van de JS, één uit Noord en één uit onze eigen afdeling Oost. 

Dit is een belangrijke ALV, naast de verplichte stukken,  jaarverslag 2014 en werkplan 2015) is het aftreden 

van 2 bestuursleden ( Tanja Oosterbaan en Rob Horseling), de benoeming van 1 nieuw bestuurslid (Tom 

Leenders) en de benoeming van een nieuwe secretaris  aan de orde.  

Na de pauze zal Sanneke Schepman een inleiding houden over de geïntegreerde 1
e
 lijns zorg op lokaal 

niveau.  

Tenslotte nodigt het bestuur van de afdeling  de leden graag uit om na afloop van de vergadering samen wat 

te drinken en na te praten. 

 

2.  Vaststelling verslag  van de ALV van 27 november 2014 

Het verslag dat op de website staat, wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Jaarrekening 2014 

Nick Schipper geeft als penningmeester een korte toelichting op de jaarrekening 2014. 

Vanwege de het tijdsbeslag dat hij als campagnecoördinator met de PS had, heeft de kascontrolecommissie 

nog geen gelegenheid gehad om de jaarrekening te beoordelen. 

Daarom kan de jaarrekening vandaag niet worden vastgesteld. Nick stelt de vergadering voor om op zeer 

korte termijn met de kascontrolecie. bijeen te komen en vervolgens te rapporteren aan het afdelingsbestuur. 

Bij gunstig advies kan het bestuur de penningmeester dan decharge verlenen. 

Hij vraagt de vergadering om met dit voorstel akkoord te gaan.  

De vergadering gaat akkoord. 

 

4.  Werkplan 2015 

Rob Horseling geeft als secretaris een korte toelichting bij het werkplan. 

Deze versie is eerder in de ALV van 27 november 2014 besproken. Toen is toegezegd om een 

activiteitenkalender toe te voegen en dit in de voorjaars ALV vast te stellen. 

Dat is nu aan de orde. Het gehele werkplan staat op onze website. 

De vergadering stelt het werkplan 2015 vast. 

 

5 Reglementair aftreden bestuursleden Tanja Oosterbaan en Rob Horseling. 

Tanja was sinds 2009 bestuurslid in Oost en treedt nu reglementair af. Rob Horseling was sinds 2007 

bestuurslid, eerst in Zeeburg, daarna, na de fusie,  in Oost, ook hij moet reglementair aftreden. 

Beiden geven aan actief te willen blijven in de afdeling. 

Harko bedankt beide leden voor hun werkzaamheden en overhandigt beiden een cadeautje. 

 

6. Benoeming nieuw bestuurslid Tom Leenders 

Tom stelt zichzelf voor, hij “loopt al enige maanden warm” en heeft er veel zin in. 

De vergadering stemt met applaus met zijn benoeming in. 

Welkom in het bestuur van de afdeling Oost. 

 



 

 

7. Benoeming nieuwe secretaris uit het bestaande bestuur 

Helaas heeft geen van de huidige bestuursleden zich beschikbaar gesteld als nieuwe secretaris. 

Dat betekent dat binnen de afdeling zal worden gezocht, de voorzitter zal een vacaturetekst opstellen. 

De ”oude” secretaris is bereid om de functie te blijven vervullen tot een opvolger is gevonden 

Daarmee wordt ingestemd. 

 

Pauze 

 

8. Aan tafel met Sanneke Schepman  

Sanneke Schepman stelt zichzelf kort voor aan de vergadering. Zij is socioloog en is bezig om te promoveren 

op het onderwerp Geïntegreerde 1
e
 lijns zorg op lokaal niveau.  

Gezien de enorme veranderingen op het terrein van de zorg en het verschuiven van taken van het Rijk naar 

gemeenten , zorgaanbieders en verzekeraars is er momenteel veel onduidelijk.  

Sanneke wil daarom graag haar kennis delen met de vergadering. 

Met behulp van een  powerpoint presentatie geeft zij haar verhaal. 

De materie is dermate uitgebreid dat de beschikbare tijd tot half elf eigenlijk te kort is om dieper op de vele 

vragen in te gaan. Duidelijk is wel dat wij als afdeling alert moeten blijven op de praktische problemen die 

zich voordoen bij de implementatie. 

De vergadering bedankt Sanneke voor haar presentatie. 

 

9. Rondvraag en sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de aanwezigen om wat te drinken 

en na te praten. 


