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Opening
De voorzitter opent de vergadering. Een persoonlijk dankwoord namens de voorzitter voor de grote
opkomst en de betrokkenheid van de leden.
Vaststellen notulen ALV van 18 mei 2016
Er zijn geen vragen over de notulen, deze zijn daarmee goedgekeurd.
Vaststellen contributie 2017
Handhaven van de huidige contributie van € 25,- is goedgekeurd.
Vraag: kan het lidmaatschap worden vergoed door de zorgverzekeraar?
Kan bij een aantal zorgverzekeraars
Voorstellen en benoemen kandidaat-bestuursleden
Bart Groeneweg stelt zich voor als bestuurder strategie & beleid. Bert Coté stelt zich voor als
penningmeester. Stefan Pool stelt zich voor als secretaris. De ALV stemt in met de benoeming van de
kandidaat bestuursleden. De voorzitter brengt onder de aandacht dat er een vacature is voor
bestuurslid vrijwilligers. Aangenomen door de ALV dat het bestuur uit 8 personen mag bestaan.

Inhoudelijk jaarverslag 2016

De directeur licht het afgelopen bestuursjaar toe. 2016 was een dynamisch jaar. Hoofdonderwerpen
waren onder andere: Depressiegala, contacten met het ministerie VWS, ontwikkelingen met
betrekking tot een online portal. Er zijn veel contacten gelegd met instanties, nieuwe leden en
vrijwilligers. De lotgenotengroepen zijn sterk uitgebreid, er zijn er 58 in Nederland. Er is sterke
behoefte aan meer en nieuwe gespreksbegeleiders. De naamsbekendheid van de Depressie
Vereniging wordt groter. Door alle nieuwe activiteiten komt er wel meer druk op de organisatie en
het bestuur. Het huidig ledenaantal is 300. Dit ten opzichte van 100 twee jaar geleden. Er is geen
impuls om lid te worden behalve de deelname aan lotgenotengroepen, hier wordt aan gewerkt.
Wieneke Wolthuis licht toe dat Mindblue een portaal is waar we met andere partijen online
lotgenotencontact in een veilige omgeving mogelijk willen maken. Staat nog in de kinderschoenen.
Vraag: hoeveel vrijwilligers zijn er op dit moment?
Er zijn 110 vrijwilligers (groepsbegeleiders, kantoor, social media)
Vraag: Hoe kan de DV zich onderscheiden van Fonds Psychische Gezondheid?
De directeur geeft aan dat dit niet meer bestaat en is overgegaan in Mind. Het geeft ons de kans om
aan te sluiten bij activiteiten van Mind.
Vraag: Wordt er samengewerkt met VMDB?
Er is samengewerkt aan de internationale conferentie. Onze voorzitter heeft een afspraak staan voor
een kennismaking met de nieuwe voorzitter van de VMDB.
Er zijn geen vragen meer over het jaarverslag, deze is hiermee goedgekeurd.

Verslag kascommissie en Kolommenbalans 2016
Bert geeft aan dat er is overgestapt van administratiekantoor naar PGO Support / PEER
administraties.
Vraag: bij de specifieke projecten wordt er aangegeven dat er geen budget is opgegeven.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het budget. De verschillende projecten die vermeld staan
zonder budget zijn volledig gebruikt en toegekend aan het specifieke project.
Vraag: Er wordt aangegeven dat de balans onleesbaar is. Eigen vermogen staat als negatief vermeld,
Dit is een foutieve weergave licht Mark toe vanuit de kascommissie. Het eigen vermogen is gegroeid
met € 10.000,- volgens de kascommissie.
Er wordt gevraagd door de kascommissie of er decharge kan worden gevraagd. Ook zijn zij op zoek
naar een nieuw lid voor de kascommissie. Henk Merkes meldt zich aan als lid van de kascommissie.
De ALV is hiermee akkoord met de kolommenbalans en heeft daarmee decharge verleend.
Vraag: Kan er een meerjarenbegroting worden opgesteld? Dit omdat de structurele opbrengsten
alleen vanuit de ledenadministratie komen. Dit zou dan beter gelieerd kunnen worden aan de kosten.
De penningmeester geeft te kennen dat er op dit moment nog geen ruimte voor is en in het
komende bestuursjaar wordt onderzocht.

Beleidsplan 2017 (bijlage 1) en begroting 2017
Bart geeft een toelichting op het beleidsplan. Het beleidsplan is inzichtelijk op de website van de
Depressie Vereniging. Zie hiervoor: http://www.depressievereniging.nl/wpcontent/uploads/2014/03/Beleidsplan-2017–-2019-aangepast-n.a.v.-Algemene-Ledenvergadering20-mei-2017.pdf
Vraag: bedreiging van andere patiëntenverenigingen.
Bart licht toe dat er meerdere patiëntenverenigingen zijn die een vorm van depressie aanspreken /
invullen. Wij zien hierin geen gevaar, maar een kans.
Vraag: De collectiviteitskorting bij het Zilveren Kruis geeft indruk van belangenverstrengeling. Kan
het niet zo zijn dat alle verzekeraars een collectiviteitskorting kunnen aanbieden?
De vraag is of er sturing wordt gegeven om naar Zilveren Kruis over te gaan. Er zijn voldoende
opmerkingen over de positieve kanten van het aanbod. De leden zijn vrij om te kiezen waar ze
verzekerd zijn. Er wordt onderzocht of er meerdere verzekeraars een vergelijkbaar aanbod zouden
kunnen doen.
De ALV is akkoord met het beleidsplan 2017-2018.

Afsluiting
De voorzitter geeft de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Vraag: de missie lijkt wat stigmatiserend. Omdat er in de missie staat dat er “uiteindelijk weer “ kan
worden geparticipeerd in de samenleving.
Voorstel om te veranderen naar “blijven” participeren.

Vraag: er is weinig het woord “informatie” gebruikt in het beleidsplan. Verkrijgen van informatie
over medicijnen.
Opmerking van bestuur: deze presentatie is een samenvatting, hier staat het niet, maar in het
document zelf staat het opgenomen als eerste doelstelling.

Vraag: is er een mogelijkheid om incidenteel vrijwilligerswerkzaamheden te doen?
Het bestuur heeft nu geen invulling voor kortdurende vrijwilligerswerkzaamheden, maar wil graag
meedenken en in contact komen met vrijwilligers die zich zo nu en dan willen inzetten voor de
vereniging.

De voorzitter dankt iedereen hartelijk voor de reacties en kritische inbreng en sluit de vergadering.

