
 
 

 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering 06-07-2021 19.30 uur online via Zoom. 

 
Aanwezig:    

Attie Tuinenburg (AT) Bestuur e.o.  
Daan de Roo van Alderwerelt (DR) Karin van Haperen, aftredend voorzitter (KH) 
Gerard Meijer (GM) Jolanda van Hulst-Mazirel, voorzitter (JH) 
Laura den Brok (LB) Eugène van den Bemt, penningmeester (EB) 
Marloes van Meel (MM) Richard Posthuma, secretaris (RP) 
Ria Weteling (RW) Nelleke Cools, directeur (NC) 
Rosalie Dongelmans (RD) Linda van Loon, secretaresse (LL) 
Willem Sleddering (WS) Ellen Pelgrim, ledenadministratie (EP) 
    

 

1. Opening en vaststelling agenda. 
Karin van Haperen, voorzitter heet iedereen welkom op de ALV van Hoofdpijnnet 2021. 
Algemene spelregels besproken. Vragen kunnen gesteld worden in de chatfunctie. 
Besluitvorming via poll.  
Dank aan Robin van ons backofficebureau HBB, voor de technische ondersteuning.  
Agenda ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

2. Notulen ALV 8 september 2020. 
Meerderheid stemt voor en het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
 

3. Financieel jaarverslag 2020 met verslag kaskommissie.  
Hierbij heeft de penningmeester dhr. E. van den Bemt (EB) het woord. 2020 is afgesloten met 
een positief saldo. Hij geeft een toelichting op de toelichting staat van baten en lasten. Een 
overzicht van de operationele kosten, cash in- cash out.  
Vragen: 
(GM): Dank voor het goede beeld, blij dat de vereniging het ondanks corona zo goed gedaan 
heeft. Ik zie dat de post donatie erg meevalt. Is dat eenmalig of terugkerend?  
Antwoord (EB): dit is wel standaard, het meeste komt van overbetaling op de contributie en 
dat is wel redelijk voorspelbaar. We hebben jaarlijks ook een grote donateur. dit begroot je 
natuurlijk niet mee, dit zien we echt als meevaller.  
 
De kascommissie adviseert de vergadering om de financiële stukken goed te keuren en 
décharge te verlenen aan het bestuur en aan de penningmeester in het bijzonder.  
De leden stemmen daarmee in zodat het financieel jaarverslag over het jaar 2020 is 
goedgekeurd, en décharge is verleend aan het bestuur over het gevoerde beleid en beheer in 
2020. 

 
4. Benoeming kascommissie. 

Hierbij bedanken we Willem Sleddering en Joost van Dijke voor hun inzet het afgelopen jaar.  
Het is gebruikelijk en beschreven in de statuten dat er jaarlijks gevraagd wordt naar een 



 
 

wisseling in de kascommissie. Hierbij vragen wij of er iemand is die toe wil treden tot de 
kascommissie. Willem Sleddering geeft aan dit wel te willen. Joost van Dijke kon vandaag 
helaas niet aanwezig zijn maar heeft aangegeven dat als er zich geen kandidaat aandient, dat 
hij in de kascommissie wil blijven.  
 
Voorstel voor nieuwe kascommissie voor het jaar 2021 zijn Willem Sleddering en Joost van 
Dijke. Dit besluit is unaniem door de vergadering goedgekeurd.  

 
 

5. Begroting 2021.  
Nelleke Cools (NC) heeft het woord en benadrukt wat opvalt ten opzichte van 2020. 
Er is minder sponsoring begroot maar er gaat mogelijk nog een sponsoraanvraag aankomen 
dit jaar. 
Opbrengst activiteiten wat hoger ingeschat. Dit komt doordat er veel aandacht is voor 
patiënten participatie. Hoofdpijnnet krijgt vergoedingen voor inbreng door 
ervaringsdeskundigen.  
Projecten vrijval geeft wat extra inkomsten.  
Punt 61: Regionale activiteiten, moet eigenlijk zijn activiteiten in algemene zin. Iets hoger 
i.v.m. webinars en online meetingen. 
Punt 66 Tijdschrift Hoofdzaken: We hebben wat bezuinigd, er is een nieuwe uitgave met wat 
minder pagina’s. Zo kunnen we wat meer investeren in punt 68, email en website: het 
ledenportaal.  
Punt 62 Werkgroep Aangezichtspijn: wat hoger i.v.m. meerdere online activiteiten dit jaar.  
Punt 78 Mediacampagne 2021 CGRP. Dit heeft te maken met de media-adviseur op wie we 
beroep kunnen doen en het boekje dat gemaakt is voor de CGRP-lobby. 
Punt 44 Kosten vrijwilligers: Deze kosten zijn hoger door het aanstellen van een vrijwilligers 
coördinator, 4 uur per week.  
Punt 46 Facilitaire ondersteuning: De kostenbesparing zit hem in het thuiswerken en de 
vergaderkosten. We hebben geen vast kantoor meer.  
Onderaan de streep lijkt het negatief. Dit is een beetje een vertekend beeld doordat er nog 
eenmalige kosten van de verhuizing in is meegenomen.  
 
Vragen: 
(DR) met 2 vragen. 
1: De timing voor het vaststellen van de begroting halverwege het jaar, waarom nu pas. 
Antwoord (NC): Dit heeft te maken met de aanvraag voor de instellingssubsidie. De begroting 
is puur ter informatie en niet ter besluitvorming.  
2: De negatieve rente bij de Rabobank. In hoeverre is daar rekening mee gehouden? 
(EB): Die is niet mee begroot, daar heb je een heel goed punt en daar moeten we zeker iets 
mee. Dank, gaan we mee aan de slag.  

 
6. Secretarieel jaarverslag 2020. 

(KH) neemt aan dat iedereen het secretarieel jaarverslag van 2020 gelezen heeft, en zal deze 
niet verder toelichten.  
Er zijn geen vragen.  

 
Het secretarieel jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De Algemene Ledenvergadering 
keurt het secretarieel jaarverslag over 2020 goed. 
 

 
7. Ter informatie: recente ontwikkelingen van de vereniging. 



 
 

(NC) benoemt een aantal speerpunten van de vereniging. 
Speerpunt 1. Eigen regie en meedoen 

• ‘Werk’  bij hoofdpijncentra en werkgevers 

• Onderlinge (online) ontmoetingen / schrijfcafé ’s 

• Webinars 

• Hoofdpijn Alliantie /  Manifest 

Speerpunt 2. Goede zorg en medicatie. 

• CGRP-remmer in zorgpakket 

• Patiëntenparticipatie 

Speerpunt 3. actieve en gezonde vereniging 

• Werkgroep ledenwerving- en behoud 
- ‘Van spreekkamer tot huiskamer’ 
- Hoofdzaken nieuwe stijl 
- De ‘knip’  o.a. www.ledenportaal.hoofdpijnnet.nl 

• Vrijwilligers coördinator en – coach 

• Zichtbaarheid in de media 

Vragen: 
(WS): Er is een nieuw rapport uitgekomen laatst, was dat de aanleiding tot de uitzending in 
spraakmakers?  
(NC) bevestigd: De economische kosten van migraine voor de Nederlandse samenleving. Dit is 
eerder berekend door SEO Economisch Onderzoek op verzoek van patiëntenvereniging 
Hoofdpijnnet. 
(WS)Kunnen we meer met dat rapport?  
(NC) Ja, in de toekomst zeker. De getallen zijn zojuist geüpdatet wat leidde tot media-
aandacht.  

 
 

8. Ter besluit: contributieverhoging m.i.v. 2022. 
Het bestuur verzoekt de ALV in te stemmen met verhoging van de contributie m.i.v. 1 januari 
2022 voor bestaande leden en m.i.v. 1 oktober voor nieuwe leden. 
Voorstel 
1) Ophogen van het lidmaatschapsgeld met € 4,50 op jaarbasis. 
2) De automatische incasso voor nieuwe leden gebeurt per kwartaal. 
3) Bij opgave voor lidmaatschap komt op de website te staan, de keuze uit: 
- Vier maal € 8  
- Vier maal € 10  
- Vier maal € 12 
- Of een hoger bedrag naar keuze 
4)  De verhoging geldt niet voor degenen die nu al meer dan € 32,00 per jaar betalen. 
 
Vragen: 
(LB): Jongeren hebben over het algemeen niet zoveel te besteden. Hoe ga je deze doelgroep 
overhalen om lid te worden? Wil je de prijs verhogen? -> Dan moet je ook wat te bieden 
hebben. 
(NC): Hier zijn we ons van bewust. Daarom is er een werkgroep in het leven geroepen om dit 
uitgebreid met elkaar te bekijken en te bespreken. We geven nu veel gratis weg. Hierin komt 
een knip: klein gedeelte zichtbaar op de website, wil men meer over een bepaald onderwerp 
weten dan eerst lid worden.  

http://www.ledenportaal.hoofdpijnnet.nl/


 
 

(LB) adviseert: Je moet hierbij goed in het voetlicht brengen wat het iemand oplevert om lid te 
worden.  
 
Stemming:  
De ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel tot contributieverhoging. 
 
 
 

9. Ter besluit: benoeming voorzitter. 
Jolanda van Hulst-Mazirel (JH) stelt zich voor als kandidaat-voorzitter van Hoofdpijnnet. Zij zal 
het stokje willen overnemen van Karin van Haperen. 
De ledenvergadering stemt in met de benoeming van mevr. J van Hulst - Mazirel tot voorzitter 
van Hoofdpijnnet. 
 
Slotwoord van Karin van Haperen. Ze benadrukt belangrijke stappen gezien te hebben binnen 
haar tijd als voorzitter. Bedankt voor het vertrouwen in mij de afgelopen 4 jaar.  
Zij bedankt de vrijwilligers en het bestuur en met nadruk Nelleke voor al het goede werk wat 
zij neergezet heeft en nog gaat neerzetten komende tijd.  
Draagt hierbij de (virtuele) hamer over aan Jolanda van Hulst.  
Jolanda bedankt voor de benoeming en maakt de vergadering af met de rondvraag. 
 

10. Rondvraag. 
Geen vragen. 

 
11. Sluiting (21:00 uur). 

(JH) bedankt iedereen voor zijn of haar (digitale) aanwezigheid en hoopt dat we de volgende 
vergadering op locatie te kunnen doen. Mooie zomer en fijne avond! 

 


