
 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Online-bijeenkomst d.d. 10 april 2021 

 

 

 

Agenda:   

1. Opening en mededelingen 

2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2020 

3. Jaarverslag 2020 

4. Financiële Jaarrekening 2020 

5. Verslag Kascontrolecommissie en besluit decharge bestuur 

6. Benoeming lid Kascontrolecommissie 2020/2021 

7. Jaarplan 2021 

8. Begroting 2021 

9. Bestuurswisseling 

10.  Rondvraag 

11.  Sluiting 

 
 

1. Opening en mededelingen 

Marijke IJff, algemeen bestuurslid, heet iedereen van harte welkom en opent de online-

vergadering.  

 

2. Jaarverslag 2020 

Hugo Hardeman, voorzitter, laat weten dat 2020 een geheel ander jaar is geworden, dan 

men voorheen gewend was. Er is slechts tijd om enkele zaken te bespreken. Voor een 

compleet beeld van het jaar 2020 verwijst Hugo naar het Jaarverslag 2020, dat op de 

website van de vereniging staat.  

 

Op 8 maart 2020 overleed Dim van Rhee, Secretaris van de ApneuVereniging. Hij heeft 

zich enorm ingezet voor de vereniging. Hij wordt zeer gemist.  

Ellie Akkermans is in 2020 toegetreden tot het bestuur als penningmeester en Mart 

Peters heeft hierdoor de taken van Dim van Rhee over kunnen nemen.  

 

2020 heeft in het teken gestaan van het ‘hopen op betere tijden’. De verwachtingen van 

het opnieuw opstarten van activiteiten moesten telkens opnieuw worden bijgesteld in het 

kader van de Corona-crisis. Er is gezocht naar mogelijkheden om het onderlinge contact 

zo goed mogelijk te behouden en te stimuleren. Het overbrengen van informatie via 

online-bijeenkomsten gaat prima, maar het is moeilijk om spontane contacten met leden 

te ontwikkelen. Er bleek grote behoefte aan zeer kleinschalige bijeenkomsten op het 

moment dat dat weer was toegestaan. Helaas was dit slechts zeer tijdelijk toegestaan en 

moest de vereniging er opnieuw voor kiezen om al haar fysieke activiteiten te staken en 

alleen online-bijeenkomsten te organiseren. 

 

Ook het tweejaarlijkse onderzoek van de vereniging kon in 2020 niet doorgaan. Daarom 

is er een samenvatting gemaakt van de onderzoeken die in de afgelopen jaren plaats 

hebben gevonden. Dit heeft geresulteerd in een monografie, waarin de ontwikkeling van 
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de apneuzorg gedurende de afgelopen 14 jaar wordt beschreven. Deze samenvatting 

wordt ook in het Engels vertaald. 

 

Het ApneuMagazine is in 2020 nog verder geprofessionaliseerd. Hierdoor zal het 

magazine er in 2021 nog beter en nog mooier uitzien. 

 

Het CBR heeft in het verleden altijd een enigszins starre houding aangenomen. Zij 

stelden zich op het standpunt dat zij slechts de wet uitvoerden. Voor aanpassingen van 

de wet werd verwezen naar de politiek in Den Haag. In 2020 bleek het echter mogelijk 

om samen met de Patiëntenfederatie constructieve gesprekken met het CBR te voeren 

over apneu en het verkeer. 

 

Op 6 oktober 2020 is de apneuwereld opgeschrikt door een ongenuanceerd bericht in de 

landelijke pers over een advies over de vergoeding van de apneuzorg vanuit het 

Zorginstituut Nederland. Dit misverstand is gelukkig door snel handelen voor en achter 

de schermen uit de wereld geholpen. Dit heeft erin geresulteerd dat Zorginstituut 

Nederland de keer erna, voordat zij de pers opzocht, contact heeft gelegd met de 

ApneuVereniging, waardoor de vereniging haar mening in hetzelfde artikel kon 

verwoorden. 

 

In 2020 heeft de ApneuVereniging haar 30-jarig bestaan gevierd. Dit heeft door de 

genoemde omstandigheden op een andere manier plaatsgevonden dan vooraf was 

verwacht. De voorzitter spreekt de hoop uit dat er in de nabije toekomst ruimte komt 

voor betere tijden.  

 

3. Financiële Jaarrekening 2020 

Ellie Akkermans, penningmeester, geeft een korte toelichting op de f inanciën van de 

vereniging. De Corona-crisis heeft ook invloed gehad op de f inanciën van de vereniging 

en dan met name op de begroting en het resultaat. Er hebben geen fysieke 

bijeenkomsten in 2020 kunnen plaatsvinden en daarvoor in de plaats zijn er enkele 

online-bijeenkomsten georganiseerd. Hierdoor is er een groot verschil tussen de 

begroting 2020 en de realisatie 2020. 

De ledengroei is in 2020 redelijk stabiel gebleven. Er zijn gelukkig veel nieuwe leden 

verwelkomd en er is afscheid genomen van een aantal leden. 

Er is in 2020 een positief resultaat behaald van € 72.947. Er was een tekort van € 13.000 

begroot. Dit positieve resultaat is het gevolg van de lagere uitgaven (- € 90.217). 

De Jaarrekening 2020 is opgesteld door NPS. NPS voert ook de f inanciële administratie 

voor de vereniging uit. Daarnaast verzorgen zij ook de ledenadministratie en de 

professionele secretariële taken. Op de website wordt de Jaarrekening 2020 geheel 

vermeld. 

Er wordt een korte toelichting op de staat van baten en lasten gegeven. De grote 

verschillen worden allemaal veroorzaakt door de Corona-crisis. Ellie spreekt de hoopt uit 

dat in 2021 meer van de geplande activiteiten kunnen worden uitgevoerd. 

Er is € 50.097 toegevoegd aan de Continuïteitsreserve. In 2021 wordt verwacht meer 

digitale bijeenkomsten te realiseren.  

 

Vragen naar aanleiding van de financiële Jaarrekening 2020 

• De post Continuïteitsreserve blijft stijgen. Graag zou deze vragensteller zien dat er 

wordt gekeken naar een minimaal benodigd eigen vermogen en reserve op de balans. 

De overige gelden dienen zoveel mogelijk te worden ingezet voor de doelen van de 
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ApneuVereniging. Hiervoor dienen plannen te worden gemaakt. Ellie antwoordt dat de 

vereniging een continuïteitsopbouw heeft van 50% van de jaarlijkse lasten. Dit is in 

overeenstemming met de afspraken die zijn gemaakt met de Belastingdienst. Er zijn 

plannen gemaakt voor verdere professionalisering van de vereniging. 

• Er is geconstateerd dat in de Jaarrekening 2020 de post Debiteuren enorm is 

toegenomen. Er wordt gevraagd of deze vordering 100% reëel is. Is er geen 

voorziening van oninbaarheid noodzakelijk? Wat is de reden van deze grote toename? 

Ellie antwoordt dat de toename is veroorzaakt door de late versturing van de 

advertentiefacturen. Deze zijn pas in het laatste kwartaal verstuurd. Daardoor is het 

debiteurensaldo sterk toegenomen. In het verleden zijn de facturen eerder verstuurd 

en werden ze ook eerder betaald. Er hoeft volgens haar geen reservering voor 

oninbaarheid te worden gemaakt. Er zijn slechts drie facturen die nu nog open staan 

en het restant is reeds betaald. De debiteuren, die nog niet hebben betaald, hebben 

ook voor 2021 advertenties afgenomen. Van deze debiteuren is de toezegging 

ontvangen dat de facturen deze maand betaald zouden worden.  

 

5. Verslag Kascontrolecommissie 2020 en besluit decharge bestuur 

Op 17 maart 2021 heeft de controle door de Kascontrolecommissie plaatsgevonden bij de 

NPS. De Kascontrolecommissie bestaat uit Rob Waardenburg en Jan Kovacs. Daarnaast 

waren Nico Imminkhuizen, accountant bij NPS, en Ellie Akkermans aanwezig bij de 

controle. 

 

Mart Peters leest namens de Kascontrolecommissie de verklaring voor, die zij hebben 

opgesteld. 

 

De Algemene Ledenvergadering wordt voorgesteld om het bestuur, en de 

penningmeester in het bijzonder, decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en 

beheer in 2020. Aldus wordt besloten. 

 

Ellie Akkermans laat weten dat Rob Waardenburg en Jan Kovacs voor de 

Kascontrolecommissie 2021 opnieuw beschikbaar zijn. Daarnaast heeft Yvette Tournier 

laten weten dat ook zij beschikbaar is als reserve lid van de Kascontrolecommissie. 

 

Verklaring Kascontrolecommissie ApneuVereniging over het jaar 2020 
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6. Begroting 2021 

Ellie Akkermans geeft een toelichting op de Begroting 2021. Er is een tekort van € 9.375 

begroot. Zij spreekt de hoop uit dat er meer activiteiten kunnen worden uitgevoerd in 

2021. Helaas blijkt er ook dit jaar opnieuw een aangepast programma van de activiteiten 

te moeten worden uitgevoerd. Een deel van de activiteiten kan digitaal worden 

uitgevoerd, maar de fysieke bijeenkomsten zijn tot op heden helaas nog niet mogelijk. Er 

wordt wel gekeken op welke wijze de leden kunnen worden voorzien van meer informatie 

via digitale opties. Gedacht kan worden aan webinars, online-vragenuurtje en online-

overleg tussen de regiocoördinatoren en de districtscoördinator.  

De contributie-inkomsten zijn een klein beetje verhoogd. De subsidiebijdrage blijft 

hetzelfde als in 2020. De inkomsten uit de advertenties liggen iets lager evenals de 

inkomsten uit giften en legaten. Wat betreft de lasten is het moeilijker om te begroten 

wat er gaat gebeuren. Voor de voorlichting is een hoger bedrag begroot dan in 2020. Het 

lotgenotencontact is hoger dan in 2020, maar lager dan in 2019 begroot. Dit is 

gebaseerd op de wetenschap dat de uitgaven in de eerste helft van 2021 niet zullen 

worden gedaan. Ditzelfde geldt voor de belangenbehartiging. Het is de verwachting dat 

er ook in de toekomst meer digitale activiteiten zullen blijven plaatsvinden. De totale 

begroting ligt hoger dan de begroting van 2020 en 2019. Er is een negatief resultaat 

begroot omdat er toch wordt gestreefd naar het uitvoeren van meer activiteiten. 

 

Vragen: 

Waarom wordt er in de begrotingen van 2020 en 2021 uitgegaan van een tekort? Ellie 

antwoordt dat dit is gedaan omdat de vereniging meer activiteiten voor de leden wil 

ontplooien. Vanuit de Belastingdienst is er de toestemming om 50% toe te voegen aan 

de Continuïteitsreserve. Dus er is meer geld om uit te geven. Worden deze uitgaven niet 

gedaan en wordt er door de vereniging winst gemaakt, dan moet de vereniging 

Vennootschapsbelasting gaan betalen. Het bestuur is van mening dat deze gelden beter 

besteed kunnen worden aan de leden van de vereniging. 

 

7. Afscheid bestuursleden 

Er wordt afscheid genomen van Henk Verhagen, bestuurslid Communicatie, en Mart 

Peters, oud-penningmeester/secretaris. Hugo Hardeman bedankt beide bestuursleden 

voor hun enorm grote inzet en vakmanschap voor de vereniging en overhandigt hen een 

bos bloemen. Mart Peters wordt als dank benoemd tot erelid van de vereniging. 

Henk bedankt Hugo voor de vriendelijke woorden en laat weten dat hij met veel plezier 

de werkzaamheden voor de vereniging heeft uitgevoerd. 

Mart bedankt Hugo voor de mooie woorden. Na 12 jaar kijkt hij met veel plezier terug 

naar het vrijwilligerswerk dat hij voor de vereniging heeft gedaan (11 jaar 

penningmeester en één jaar als secretaris). Hij heeft deze periode als zeer dynamisch 

ervaren met veel uitdagingen. Hij licht kort toe hoe hij de korting op de subsidie heeft 

opgevangen, zonder dat er activiteiten van de vereniging geschrapt hoefden te worden.  

Hij is blij dat hij de vereniging f inancieel gezond heeft kunnen overdragen. Hij heeft 

besloten om niet aan een hele, derde termijn te beginnen en zijn aandacht meer te 

richten op zijn thuissituatie. Hij wenst het bestuur en alle medewerkers veel succes in de 

toekomst. 

Aangegeven wordt dat beide heren zeer gemist zullen worden. Henk en Mart blijven 

beiden beschikbaar voor het bestuur als er vragen zijn. 
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Jaarplan 2021 

Hugo Hardeman licht het Jaarplan 2021 kort toe. De volgende speerpunten worden hierin 

genoemd en worden toegelicht: 

• Veldwerk 

• Apneu-politiek 

• Bemensing in de vereniging 

• ApneuVereniging in de toekomst 

• Tevredenheidsonderzoek Kantar 2021 onder patiënten 

• Belangenbehartiging 

 

Veldwerk 

Er is een instructief ilm gemaakt. Daarnaast wordt gekeken naar regionale online-

bijeenkomsten en vervolgens naar landelijke online-bijeenkomsten. Ook zal later in het 

jaar gekeken worden of kleinschalige, fysieke bijeenkomsten weer mogelijk zullen zijn.  

Omdat er in deze Corona-tijd meer behoefte bestaat om vragen aan de vereniging te 

stellen, is besloten om het ApneuKenniscentrum en de ApneuHelpdesk uit te breiden. 

 

Apneu-politiek 

De vereniging is een gewaardeerd gesprekspartner bij de partijen, die betrokken zijn bij 

de zorg voor mensen met slaapapneu. Er wordt door deze partijen geluisterd naar de 

vereniging en daarom blijft de vereniging zich inzetten voor een tijdige diagnose en een 

adequate behandeling van mensen met slaapapneu. Dit vraagt zowel om een proactieve 

als om een reactieve opstelling van de vereniging. 

 

Bemensing in de vereniging 

De vereniging draait vrijwel geheel op vrijwilligers. Er zijn voldoende ideeën, maar een 

goede bemensing hiervoor is cruciaal. De vereniging moet een goede plek zijn voor de 

vrijwilligers en deze moeten zich hier gewaardeerd voelen. Dit moet gezamenlijk 

gerealiseerd worden. 

 

ApneuVereniging in de toekomst 

Er zal nagedacht worden over de vormgeving van de vereniging in de toekomst. Bij de 

ontwikkeling wordt gekeken naar de aantrekkelijkheid voor vooral jongere leden en 

vrijwilligers. 

 

Tevredenheidsonderzoek Kantar 2021 onder patiënten 

In 2021 vindt opnieuw een tevredenheidsonderzoek onder patiënten plaats. 

 

Belangenbehartiging 

De vereniging blijft zich ook inzetten voor de belangenbehartiging voor de leden en 

apneupatiënten. Een van de onderwerpen die dit jaar onder de aandacht wordt gebracht 

is het deskundig gebruik van de cpap en andere apneuhulpmiddelen in zorginstellingen. 

De vereniging ontvangt regelmatig signalen dat dit fout kan gaan en welke vervelende 

consequenties dit kan hebben. Graag wil de vereniging de zorgverleners ondersteunen in 

hun zorg voor apneupatiënten en dat kan door de kennis over de cpap te vergroten. 

 

Naast deze punten zal de vereniging uiteraard ook andere onderwerpen oppakken.   



 

6 
 

8. Benoeming bestuursleden 

Hugo Hardeman laat weten dat er de vereniging dit jaar twee nieuwe bestuursleden heeft 

gekregen, te weten Hylke Warners en Gerjan Heuver. Hylke en Gerjan stellen zichzelf 

kort voor. Hylke krijgt de functie van Secretaris en Gerjan krijgt de functie algemeen 

bestuurslid.  

 

Namens deelnemende leden aan deze ALV worden Henk Verhagen en Mart Peters 

hartelijk bedankt voor al hun werkzaamheden voor de vereniging. 

 

9. Rondvraag  

• De heer Van der Veen heeft gevraagd of er binnen de vereniging ervaring is met de 

behandeling van apneu met alleen zuurstof. Cees Vos antwoordt dat hem dat niet 

bekend is en dat hem dat niet logisch lijkt omdat de druk van de cpap de luchtweg 

open houdt. Dit is meer een vraag voor een arts/behandelaar. Hij adviseert de heer 

Van der Veen om contact op te nemen met zijn behandelend arts. 

• Mevrouw Jubliana Necovic heeft diverse vragen over apparatuur en haar ervaringen 

met het slapen met haar apneuapparaat. Voor antwoorden hierop kan zij contact 

opnemen met haar behandelend arts of de leverancier van haar apparaat.  

• Mevrouw Kaatje Canada vraagt of er inderdaad binnen de ApneuVereniging plannen 

zijn om een zogenaamde ‘buddy’ in te voeren. Cees Vos antwoordt dat daar inderdaad 

op dit moment naar wordt gekeken.  

• Mevrouw Feit uit Houten vraagt waarom er na het eerste onderzoek niet meer wordt 

gekeken naar de duur van de ademstops. Cees Vos antwoordt dat dit wel uit te lezen 

is. Dit moet door de zorgverzekering of door de behandelend arts plaatsvinden. Ook 

kan de patiënt dit zelf  doen via Oscar. Er zijn deskundigen binnen de ApneuVereniging 

die mevrouw Feit hiermee kunnen helpen. 

• Als er antwoorden in meer detail worden verwacht, kunnen mensen contact opnemen 

met de ApneuHelpdesk. 

• Er wordt gevraagd hoe het bevalt om een digitale ALV te houden. Wegen de kosten 

van deze ALV op tegen de baten. De voorzitter antwoordt dat dit wel zo is.  Er zijn voor 

een digitale ALV wel andere kosten en vaardigheden noodzakelijk dan voor een fysieke 

ALV. Het bevalt beter dan gedacht. Een ‘gewone’ ALV kost ook geld. Het bereik van de 

digitale ALV is groter dan het bereik van een fysieke ALV. Er hebben zich twee tot drie 

maal meer mensen aangemeld dan voor een fysieke ALV. 

• Is het mogelijk om het ApneuMagazine digitaal te ontvangen? De voorzitter antwoordt 

dat het ApneuMagazine via de website in PDF beschikbaar is. Leden kunnen het 

aangeven als zij er geen prijs op stellen om de papieren versie van het 

ApneuMagazine te ontvangen. Sommige mensen leggen het ApneuMagazine na het te 

hebben gelezen, bij hun huisarts neer ter informatie. Het is uiteraard mogelijk om 

alleen de digitale versie van het blad te ontvangen. 

• Is het mogelijk dat de vereniging afspraken maakt met diverse leveranciers, zodat de 

leden gebruik kunnen maken van korting bij diverse producten voor de apparaten? De 

voorzitter antwoordt dat gebruikers van een cpap bij hun leverancier jaarlijks de 

benodigde producten gratis kunnen verkrijgen. Er lopen wel gesprekken met 

leveranciers om te onderzoeken wat de leveranciers kunnen leveren, maar hieruit 

wordt wel duidelijk dat het prettig is dat de leveranciers maatwerk kunnen leveren.  

Deze vraag zal meegenomen worden in het lopende overleg. 

• Is er in Zeeland centraal voor geheel Zeeland een lotgenotencontact geregeld of wordt 

dit per eiland geregeld? Cees Vos antwoordt dat er één regiocoördinator voor de regio 

Zeeland is en het staat deze regiocoördinator vrij om regiobijeenkomsten te 
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organiseren op elk eiland. Het is uiteraard ook mogelijk dat er nog hulp geboden kan 

worden bij de organisatie van deze bijeenkomsten. Hiervoor kunt u contact opnemen 

met de vereniging via het contactformulier op de website. 

• Staat de ApneuVereniging alleen voor belangenbehartiging van apneu of ook voor 

patiënten met UARS? De voorzitter antwoordt dat de vereniging zich inzet voor de 

brede omschrijving van slaapapneu. Dus UARS valt hier ook onder. Alle sub-varianten 

worden bediend voor zover mogelijk. 

  

11. Sluiting 

De voorzitter constateert dat alle zaken zijn besproken. Hij bedankt iedereen voor zijn of 

haar deelname aan en de ondersteuning van deze digitale ALV. Met name Dick Bos, de 

projectleider van de ALV, wordt speciaal bedankt. Ook Marijke IJff wordt bedankt voor de 

presentatie.  

Marijke IJff bedankt nogmaals iedereen voor hun deelname en laat weten dat leden tot 

en met 12 april 2021 kunnen stemmen voor de ALV.  

De ALV wordt om 15.10 uur gesloten.  

 

 


