LOMOZ, zORg voor medezeggenschap!
Verslag algemene ledenvergadering (ALV) op 8 november 2019
van 13.30 tot 14.30 uur in ‘t Veerhuis in Nieuwegein.
Aanwezig:
Bestuur:

- Ingrid Meijer (voorzitter)
- Jan Willem Dorr (penningmeester)
- Marja den Hollander
- Francisca Tanis

- Janneke de Geus (plv. voorzitter)
- Ina Bonestroo (plv. penningmeester)
- Marja Bosch-Harmelink
- Corien de Kloe (secretaris - verslag)

Leden:

- Mieke Somer (OR Inovum) - kandidaat bestuurslid
- Henk Jubbinga (OR Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Steenwijk) – kandidaat bestuurslid
- Annelies Wouters-Arends (OR Catharina Ziekenhuis, Eindhoven) – kandidaat bestuurslid
- Gabriela Wallner (OR Rode Kruis Ziekenhuis - brandwondencentrum, Beverwijk) lid kascommissie en kandidaat bestuurslid
- Connie Koolwijk (OR Antonius Zorggroep, Sneek)
- Karin Janssen-Radix (OR Activite, Leiderdorp)

1. Opening door voorzitter Ingrid Meijer.
Na een bestuursvergadering in de ochtend en een vergaderlunch opent de voorzitter om
13.30 uur de ALV ’s middags. Kort wordt nog toegelicht waarom voor deze vorm en dit
tijdstip is gekozen.
De ledenvergaderingen, die vóór of na de themadagen werden gehouden, werden nauwelijks
bezocht. De ledenvergadering in de lunchtijd werd echter door wel 100 leden bezocht en dat
vergadert niet effectief. Daarom is gekozen de ledenvergadering te houden tijdens een zgn.
‘beleidsdag’, waarin het bestuur de plannen voor de komende maanden bespreekt.
Alle leden hebben, mét de uitnodiging om zelf aanwezig te zijn, vooraf de links naar de
stukken ontvangen en konden daar per email op reageren ofwel zich aanmelden voor deze
middag. Vertegenwoordigers van zes leden hebben dat laatste ook gedaan. Vier van hen zijn
bovendien kandidaat-bestuurslid.
Alle aanwezigen worden door de voorzitter van harte welkom geheten.
Reacties op- of vragen over de stukken zijn niet op andere manieren, zoals per mail, door
LOMOZ ontvangen. De stukken zijn nog enige tijd op de site te downloaden.
2. Verslag van de ALV van 27 maart 2019.
a. Omdat het om het afwikkelen van een statutenwijziging ging, moest in het verslag deze
keer ook daadwerkelijk de naam van de penningmeester en niet alleen zijn functie
genoemd worden.
b. De namen van de in functie zijnde leden van de kascommissie moeten ook in het verslag
te lezen zijn, zodat leden evt. nog vragen kunnen stellen.
c. Afgesproken wordt om in een volgende bestuursvergadering de mogelijkheid te
verkennen om voortaan de ALV digitaal te houden.
d. Op 12 april kwam er niemand van de leden bij de beleidsmiddag.
Vandaag wel; misschien werkt de combi beleidsmiddag – ALV dus toch beter.
De tekst van het verslag is akkoord.
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3. Begroting 2020 – met voorstel tot verhoging contributie.
Verwijzend naar de voorliggende begroting met toelichting, loopt de penningmeester deze nog
even langs. De vereniging is financieel gezond en heeft een passende reserve.
Er is een aantal jaren gereserveerd voor een feestelijk jubileumevent.
De nieuwe locatie (Zonheuvel) zal niet veel meer kosten dan de oude en heeft veel meer te
bieden.
De contributie kan laag zijn, omdat de kosten van de vereniging ook laag zijn.
Er staan geen medewerkers op de loonlijst; alles wordt gedaan door vrijwilligers.
Ook sprekers krijgen geen geld voor hun werk – zij zijn integendeel vaak sponsoren van LOMOZ.
Natuurlijk zijn er wél kosten, zoals in de toelichting te lezen is en die stijgen ieder jaar.
De hogere kosten komen o.a. doordat per lid meer mensen zijn gaan deelnemen aan de
themadagen en doordat de kosten van de locaties stijgen. We zijn gestart met het verstrekken
van badges op de ledendagen; een terugkerende kostenpost.
De vereniging groeit gestaag, waardoor het nodig was om het bestuur uit te breiden. Dat brengt
ook hogere bestuurskosten met zich mee (vergaderen, reiskosten, vrijwilligersvergoedingen,
kantoorkosten). Het bestuur doet ook meer aan netwerken (meer daarover binnenkort) .
Dat levert veel op, maar brengt ook (reis-)kosten met zich mee.
We moeten dan ook iets doen om de vereniging in de toekomst financieel gezond te hóuden.
Daarom is het nodig om voor het eerst in jaren de contributie bij te stellen.
Een toenemend aantal heel grote, gedecentraliseerde organisaties is lid van LOMOZ.
Alhoewel alle organisaties, die lid zijn, met max. drie personen naar de ledendagen mogen komen
(meer personen voorlopig nog tegen kostprijs), kunnen de grote organisaties een iets hogere
contributie wel dragen.
De contributie blijft voor allen uitzonderlijk laag ten opzichte van wat LOMOZ biedt.
Er zijn geen verdere inhoudelijke vragen over de begroting en er zijn ook geen reacties per mail
binnengekomen. De begroting, mét de verhoging van de contributie is daarmee akkoord.
4. Verkiezing/benoemd nieuwe bestuursleden.
Het huidige bestuur zal binnenkort vier vacatures te vervullen hebben.
Leyla In heeft al afscheid genomen in verband met een nieuwe baan buiten de LOMOZ-sector,
Ingrid Meijer, Marja Bosch-Harmelink en Ina Bonestroo zullen nog taken blijven vervullen tot na
het lustrum op 18 maart 2020, maar daarna ook hun bestuurstaken neerleggen.
Tot ons genoegen hebben zich ook vier kandidaten gemeld, die daarmee, met instemming van
alle aanwezigen, geacht mogen worden te zijn gekozen:
- Mieke Somer (OR Inovum) - kandidaat bestuurslid
- Henk Jubbinga (OR Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Steenwijk) – kandidaat bestuurslid
- Annelies Wouters-Arends (OR Catharina Ziekenhuis, Eindhoven) – kandidaat bestuurslid
- Gabriela Wallner (OR Rode Kruis Ziekenhuis - brandwondencentrum, Beverwijk) lid kascommissie en kandidaat bestuurslid
Het bestuur is daarmee voltallig. De nieuwe leden zullen spoedig op de site worden voorgesteld.
5. Er zijn geen rondvragen, zodat de vergadering hierna gesloten wordt.
Na een korte pauze zal nog de beleidsmiddag gehouden worden.
De volgende algemene ledenvergadering zal zijn op vrijdagmiddag 17 april 2020.
Leden zijn van harte welkom; de uitnodiging volgt t.z.t.
Vragen? info@lomoz.org
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