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Verslag jaarvergadering 13 december 2022    

1. Opening. 

Jan Wouters heet iedereen welkom op de jaarvergadering welke voor het eerst kon 

plaatsvinden na december 2019. Immers: in december 2020 en december 2021 

kampten we nog met corona. 

Afgemeld voor vanavond: mevr. Ton van den Heuvel en dhr. Hans van den Hoek, 

onze secretaris. 

We ontvingen afgelopen jaren en dit jaar berichten van overlijden: 

2020: dhr. Ad Liebregts, dhr. Piet Hoogendoorn, mevr. Loes Schinning. 

2021: dhr. K. Teer, dhr. Ton van Acken, dhr. C. Phoa. 

2022: mevr. E. Kruishoop-Poorter, mevr. Joke de Haas 

We herdenken hen met een minuut stilte. 

2. Mondeling verslag jaarvergadering van 10 december 2019. 

Geen opmerkingen. 

3. Een nieuwe voorzitter van onze afdeling. 

Jan Wouters was meerdere jaren interim-voorzitter. Hij vraagt nu de vergadering 

officieel om in te stemmen met de voortzetting van het voorzitterschap door Wil van 

der Laak. Wil kwijt zich officieus al geruime tijd van deze taak en doet dit goed. 

Iedereen stemt in met deze overgang. Wil gaat deze vergadering vanaf nu meteen 

verder als voorzitter. 

4. Afgetreden bestuursleden in 2020,2021,2022. 

Toon Scheijvens stopte per 31 december 2021 vanwege gezondheidsredenen. 

Afgelopen jaar zagen we hem regelmatig terug als verslaglegger tijdens de thema-

avonden waar we een spreker mochten verwelkomen. Alom lof voor de kwaliteit 

van zijn stukken in de Nieuwsbrief! 

Olga Berger stopt per 31 december 2022 (nu dus) als bestuurslid. Het maandelijks 

schrijven van de Nieuwsbrief begint haar steeds zwaarder te vallen en ze voelt zich 

opgelucht nu ze stopt met alle bestuurstaken. Olga blijft bereid om op verzoek 

incidenteel een gespreksgroep te leiden als we weer ooit daarmee beginnen. 

5. Mededelingen. 

• Piet van der Linden is tot 20.00 u. naar de Djembé-groep in het  

 Conferentiecentrum. We verwachten hem dus zo terug. 

• We maken ons zorgen over de terugloop van het aantal actieve leden. We

 worden ook steeds grijzer. Ook ons bestuur is toe aan uitbreiding en verjonging,

 zeker nu Olga ons als Nieuwsbrief-redactie en ook als werver van sprekers verlaat. 

• Er zijn weer gesprekken opgestart met Naasten Centraal (LabIP)over een vorm

 van samenwerking. Zij stuiten op dezelfde problemen als wij. 

• Wil van der Laak volgt Piet van der Linden op als vertegenwoordiger in de

 Naastenraad. Er zijn plannen voor een studiedag om het naastenperspectief

 beter voor het voetlicht te brengen. 

• Ons medelid Ruud Douglas merkt op dat ook bij GGzE de digitalisering op veel

 niveaus toeneemt maar dat het persoonlijk contact tussen hulpverlener, cliënt en

 naasten essentieel blijft, Zonder persoonlijk contact is digitalisering zielloos. De

 triade is wel overal doorgedrongen en moet hoog in ons vaandel blijven staan.

 De leden beamen dit. 

6. Onze website door Joep van der Linden. 

Joep licht een aantal zaken toe. In 2020 bezochten ongeveer 1500 bezoekers onze 

website www.ypsilonedk.nl. In 2021 waren dat er ongeveer 4000, in 2022 tot nu toe 

http://www.ypsilonedk.nl/
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3000.  De homepage werd het meest frequent bezocht, Daarna volgen de pagina’s 

naastenorganisaties, contact en bestuur. 

Veelal bezoekers uit Nederland, soms ook uit exotische oorden maar dat zijn volgens 

Joep beroeps-internet-grazers die altijd op zoek zijn naar iets, zogenaamde BOT’s. 

Van de gewone bezoekers komt ongeveer 25% via hun mobiel op onze site. 

Plannen voor 2023: spam op de mail tegengaan, kleine wijzigingen op de site, 

teksten voortdurend actueel houden, opfrisbeurt door fellere kleuren en meer 

contrasten. 

Wil van der Laak vraagt hoe we jongeren kunnen verlokken tot site-bezoek. Joep 

denk dat het niet mee zal vallen, Je ’vangt’ deze vooral door een link met twitter, 

tiktok en instagram; facebook is al bijna ‘antiek’. Ook agressieve titels (Telegraaf-stijl) 

kunnen aandacht trekken. 

Joep is tevreden met de website tot nu toe maar het kan natuurlijk altijd beter.  

7. Regio-avonden in 2023. 

De planning ligt inmiddels vast. Elke tweede dinsdag van de maand om 19.30 uur in 

principe in het BadLab. Soms moeten we helaas uitwijken naar het Inspiratiecentrum. 

Het staat altijd in de Nieuwsbrief maar kijk voor de zekerheid ook even op de site. 

We zijn steeds op zoek naar goede sprekers. Jan en Lineke Hoogland geven de 

contactgegevens van dr. Peter Bertens door aan Wil van der Laak. 

8. Financiën. 

• Verslag kascontrole 2021. Lineke Hoogland doet het woord, mede namens Toon

 Scheijvens. Zij hebben een en ander gecontroleerd aan de hand van de

 verstrekte boekstukken en stellen de vergadering voor het bestuur decharge te

 verlenen voor het jaar 2021 onder dankzegging aan de penningmeester. De

 vergadering stemt hiermee in. 

• Benoeming nieuw lid kascontrole-commissie voor de boekjaren 2022 en 2023.

 Olga Berger is bereid toe te treden en controleert dus 2022 samen met Toon

 Scheijvens en het jaar 2023 met zijn opvolger. 

• Jaarrekening 2021 en begroting 2022 worden toegelicht door Ad  Huijbregts. De

 vrijwillige donaties door leden zijn onderwerp van gesprek We redden het niet

 door alleen de ’subsidie’ door de landelijke vereniging Mind-Ypsilon maar we

 hebben nog een zodanige reserve dat we nog wel even door kunnen gaan

 zonder ’bedelbrieven’ in deze voor menigeen dure tijden. 

9. Woord van dank aan:  

Jan en Lineke Hoogland voor vele jaren kascontrole // Joep van der Linden voor 

onderhoud van de website // Olga Berger voor ruim 16 jaar bestuurswerk incl. 

schrijven Regionieuws en Nieuwsbrief (plm. 160 keer!!) // Olga Wijnen  voor vele jaren 

ondersteuning tijdens de regioavonden // Toon Scheijvens voor de verslaglegging 

tijdens de ‘’regioavonden met spreker’’. 

10. Rondvraag 

Olga Berger en Olga Wijnen lichten hun afscheid toe. Applaus van de leden voor al 

hun werkzaamheden voor onze Ypsilon-afdeling. De leden gaan jullie missen! 

11. Sluiting + informeel samenzijn.  

Dank aan allen voor de aanwezigheid. 

Dank aan onder meer Meliha Aslan voor het verzorgen van de entourage van deze 

jaarvergadering. 

 

Ad Huijbregts  


