
Vereniging Vrienden van de Mantelmeeuw 

 

Verslag algemene ledenvergadering op 7 mei 2019 

Plaats van handeling: Meeuwenlaan 14, Woerden 

 

 

1. Opening 

Bij afwezigheid van de voorzitter (Alie Horden) opent de vicevoorzitter (Ton Kwakkernaat) de 

vergadering. Er zijn acht leden aanwezig. Berichten van verhindering zijn, naast die van de 

voorzitter, ontvangen van de dames Staal, Van Dijk, Van Dam en Threels en van de heren Van der 

Plas, Douqué, Hollanders en Heijnis. Mevrouw Anja Jongeneel wordt speciaal welkom geheten. Zij 

is een trouwe bezoekster van onze ledenvergaderingen. 

2. Ingekomen stukken/vaststellen agenda 

Geen ingekomen stukken. De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 

3. Verslag algemene ledenvergadering 19 april 2018 

Akkoord. 

4. Jaarverslag 2018 

Met het jaarverslag wordt ingestemd. 

5. Financieel jaarverslag 2018 waaronder de balans per 31-12-2018 

De penningmeester (Rob van Kesteren) geeft een toelichting op de cijfers. Naar aanleiding van 

gemaakte opmerkingen ter zake zullen wij ingaande 2020 de benaming van ‘bestemmingsreserve 

stichting’ wijzigen in ‘eigen vermogen’ dan wel ‘vrij besteedbare reserve’. 

Baten:   2017 2018  Lasten:    2017 2018 

Giften/donaties  42.995 33.353  Bijdrage stichting                     35.000 35.000 

Contributies  29.154 29.445  Overige kosten             13.162 12.464 

Rente        220       103  Bijdrage hyp/verbouwing        50.000  

Resultaat              25.793                       15.437 

Totaal                98.162 62.901  Totaal                          98.162 62.901 

 

Activa   2017    2018  Passiva    2017   2018 

Vorderingen             10.510        2.112  Bestemmingsreserve stichting 147.497   162.934 

Liquide middelen       138.043 160.992 Overige schulden          1.056           170 

Totaal            148.553 163.104 Totaal    148.553   163.104 

6. Verslag van de kascommissie met betrekking tot hun onderzoek van de balans en de staat van 

baten en lasten 

De kascommissie, bestaande uit de heren Hollanders en Schuitevoerder, heeft de boeken 

steekproefsgewijs gecontroleerd en in orde bevonden. Bij monde van de heer Schuitevoerder, 

stelt de commissie voor de voorliggende balans en resultatenrekening over het boekjaar 2018 

goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen. De vergadering stem daarmee in en dankt 

de penningmeester voor zijn werk.  

7. Begroting 2019 

Baten:   begroting 2018  resultaat 2018  begroting 2019 

Contributies  28.000   29.445   29.000 

Giften   25.000   33.353   30.000 

Rente/dividend        200         103         100 

Totaal   53.200   62.901   59.100 

 



Lasten:   begroting 2018  resultaat 2018  begroting 2019 

Bijdrage Stichting 35.000     35.000  35.000 

Kantoor & adm.kst   8.000       7.219     7.500 

Urenvergoeding adm.   5.000       5.000     5.000 

Bijdrage afl. hypotheek 

en verbouwing tuinhuis  10.000          30.000 

Overig         200          245        250 

Totaal:    58.200     47.464  77.750 

Resultaat:    -5.000     15.437              -18.650 

De vergadering stelt de begroting conform voorstel vast. 

8. Verkiezing bestuursleden 

Volgens vastgesteld rooster treden dit jaar de dames Horden en Te Giffel af. Beiden zijn 

herkiesbaar. Het bestuur draagt beide dames voor herbenoeming voor.  Er zijn geen 

tegenkandidaten gemeld. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het bestuursvoorstel 

besloten.  

9. Opheffen kascommissie 

Het bestuur stelt om efficiencyredenen voor om ingaande het boekjaar 2019 de kascommissie op 

te heffen. De vergadering kan zich met het voorstel verenigen. Van de gelegenheid maakt de 

vergadering gebruik om al die leden die in de loop der jaren van de kascommissie deel hebben uit 

gemaakt, te danken voor hun inzet. 

10. Mededelingen vanuit de Stichting 

In 2018 vonden 41 opnames in het hospice plaats. De bezettingsgraad was 56%. Het aantal 

thuisinzetten bedroeg 19. De eerste vier maanden van 2019 geven een ander beeld te zien. Het 

aantal opnames bedroeg 11, in tegenstelling tot 18 in het vorige jaar. Mogelijk dat de verbouwing 

hierbij een rol speelt. Het aantal thuisinzetten vertoont een stijging en wel van 4 naar 13. De pr 

voor deze vorm van zorg werpt z’n vruchten kennelijk af. De directeur (Mirjam Bijlenga) vervolgt 

met de mededeling dat dankzij bijdragen van de Lionsclub Woerden, de sponsorklim Mont 

Ventoux, het Rabo Dichtbij fonds en de Franciscusstichting de kozijnen in het hospicehuis 

vervangen kunnen worden. Met regelmaat stond De Mantelmeeuw in de publieke belangstelling. 

Voorbeelden waren het door de Meiden van Breuren georganiseerde rolling diner, de 

sponsorbeklimming van de Mont Ventoux, het symposium in Het Klooster, het korenfestival met 

een opbrengst van 30 nieuwe leden en de korte film over thuisinzet in de bioscoop Annex. 

11. Rondvraag 

Sal Schuitevoerder vraagt naar de rol van het Cirkelteam. De directeur legt uit dat dit team als een 

expertteam beschouwd moet worden ten aanzien van de palliatieve zorg in meest brede zin en 

aldus toegankelijk voor vragen van hulpverleners en ook patiënten.  

12. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 20.35 uur de vergadering. 

 


