Notulen algemene ledenvergadering van de VAH
16 april 2016 te Ede
Aanwezig:

Tom Nederveen (voorzitter)
Renske Pereboom (secretaris)
Anne-Marie van der Linde
Merel van Veen-Wagensveld
Jorine Krijgsman
Jeanet Huijgen (notulen)
12 leden + partners / familie

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De bestuursleden
worden voorgesteld. Meegedeeld wordt dat zaterdag 24 september de Gezinsdag
gehouden wordt in dierenpark Amersfoort.
De VAH bestaat dit jaar 20 jaar. Met de volgende Heupge(w)richt wordt er een
kadootje meegestuurd in de vorm van een winkelwagenmuntje aan een
sleutelhanger.
Anneke Pereboom en Berti Wagenvoort waren 20 jaar geleden betrokken bij de
oprichting van de vereniging. Anneke is tien jaar voorzitter geweest en Berti is na acht
jaar bestuurslidmaatschap betrokken gebleven als ervaringsdeskundige. Als dank
krijgen zij een bos bloemen uitgereikt door de voorzitter.
2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 11 april 2015
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 11 april 2015 worden
vastgesteld.

3. Jaarverslag 2015 en werkplan 2016
Het bestuur ontvangt applaus voor het vele werk wat gedaan is het afgelopen jaar.
Het jaarverslag en werkplan worden goedgekeurd. Financieel was 2015 een gunstig
jaar. In 2014 hoefde er geen subsidie terugbetaald te worden waardoor dit in 2015
gebruikt kon worden. Er zijn geen vragen over de jaarrekening en de begroting.
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4. Decharge bestuur
De jaarvergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid.

5. Herbenoeming aftredende bestuursleden (Anne-Marie van der Linde en Renske
Pereboom)
De vergadering is akkoord met herbenoeming van Anne-Marie van der Linde en
Renske Pereboom.

6. Benoeming nieuw bestuurslid
Jorine Krijgsman stelt zich voor. Zij stelt zich kandidaat voor een bestuursfunctie.
De vergadering is akkoord met benoeming van Jorine.

7. Statutenwijziging
Het bestuur stelt voor de naam van de vereniging te wijzigen in Vereniging
Afwijkende Heupontwikkeling. Dit zodat ook mensen met een niet aangeboren
heupaandoening zoals Perthes of Epifysiolyse bij de vereniging terecht kunnen.
Hiervoor moeten de statuten gewijzigd worden. Om het voorstel aan te kunnen
nemen moet tweederde van het aantal leden voor stemmen. Er zijn 12 leden
aanwezig waardoor het benodigde aantal van tweederde van het aantal leden niet
gehaald wordt. Om deze reden zal er een tweede ALV georganiseerd worden op
10 mei. De aanwezige leden zijn allemaal voor de statutenwijziging.

8. Contributie
Voorgesteld wordt om de contributie vanaf 2017 met 2 euro te verhogen.
De vergadering is hiermee akkoord.

9. Rondvraag en Sluiting
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering om 13.30 uur.
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