
 

 

CONCEPT NOTULEN  

Algemene ledenvergadering (ALV) van de AGORA-beroepsvereniging  
 
Datum:     12 november 2020 
Tijd:      13.00 -15.00 uur 
Locatie:     MSTeams 
Aanwezig:     zie bijlage 2 
 
Voorzitter:     Annemieke Biemond  
Verslag:     Jan Bergstra, 
Technische ondersteuning:  Koen Tuin, vrijwilliger voor technische ondersteuning  

 
Opening 
 
Annemieke heet allen welkom. 
 
Mededelingen en opmerkingen vooraf 
 

• Koen krijgt het woord en vraagt aanwezigen hun microfoon uit te zetten tenzij zij spreken, 
bij streaming van video of plaatjes is het praktisch ook de camera uit te schakelen. 

• Annemieke legt uit dat er om de meeting te verlevendigen een online bingo bedacht is en 
legt uit hoe we dit gaan doen tijdens deze ALV. Bestuursleden doen bij de loting niet 
mee. Het resultaat wordt hieronder beschreven in bijlage 1.  

• Annemieke meldt dat dit de eerste online ALV in de geschiedenis van AGORA is. De 
ALV was oorspronkelijk gepland voor 7 april en is toen uitgesteld. Tijdelijke wetgeving 
maakt het een vereniging nu mogelijk de voorgeschreven ALV online te houden, ook 
wanneer de statuten daar niet in voorzien. Dit moet dan wel vóór 1 december 2020 
gebeuren, en is dan rechtsgeldig. Covid-19 heeft grote impact op het bestuur en op de 
vereniging.  

• De BVG (bestuursvergadering) van 17 maart was al online en dat is sindsdien zo 
gebleven. Corona leidde in het werkveld tot nieuwe activiteiten, het was daarmee druk, 
maar ook tot verloop, angst en onzekerheid onder vrijwilligers. Binding van vrijwilligers is 
nu belangrijker dan ooit. In sommige organisaties werden vrijwilligerscoördinatoren op 
andere taken gezet.  

• Met 68 aanmeldingen trekt deze online ALV meer mensen dan ooit, misschien is het voor 
een aantal leden gemakkelijker de ALV op deze manier bij te wonen. Bij dit aantal 
mensen zal de interactie jammer genoeg zeer beperkt zijn, vragen kon men vooraf per 
email inleveren.  

• De aanwezige bestuursleden stellen zich kort even voor: Adinda Gisder-Visser, vice-
voorzitter, is nu nog penningmeester, maar, met een nieuwe functie bij de gemeente 
Leiden en een pas geboren zoon, is de rol in Agora er nu niet bij te doen; Brenda 
Leenders: secretaris, zij richt zich op communicatie en maakt de nieuwsbrief; Gepke 
Keizer-Reiffers is bestuurslid met als focus netwerken en lidmaatschappen; Lisanne 
Spanbroek is vanaf begin juli 2020 aspirant-penningmeester, zij gaat zich ook toeleggen 
op de organisatie van events; Elly Leferink-Jager is sinds ruim een jaar bestuurslid met 
als focus evenementen en opleidingen. Jan Bergstra is pas enkele weken in contact met 
AGORA en hij neemt als aspirant een deel van de taken van Brenda over, met name de 
verslaglegging. 

 
  



 

 

Notulen ALV 2019 
 
Deze zijn vooraf rondgestuurd met het verzoek op en aanmerkingen per email aan te 
leveren. Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen binnengekomen en die worden 
daarom definitief vastgesteld met dank aan Brenda Leenders. 
 
Jaarverslag 
 
Annemieke Biemond geeft een overzicht in vogelvlucht van het jaarverslag, hieronder in 
bijlage 3 bijgevoegd. 
 
Begroting 
 
Lisanne Spanbroek geeft aan dat, wegens het uitstel van de ALV, de begroting 
ongebruikelijk laat in het jaar komt. Wegens Corona is de opbouw van de uitgaven anders 
dan vorige jaren, en zijn de uitgaven deels ook lager omdat kosten voor live events 
nauwelijks worden gemaakt. Er zijn geen vragen over de begroting binnengekomen en 
daarmee gaat de ALV derhalve akkoord.  
 
Kascommissie 
 
De kascommissie heeft een dechargeverklaring geschreven, dit neemt de ALV voor 
kennisgeving aan met dank aan de beide leden: Lyda van der Wal en Yvette Albertazzi-
Verhulst. De laatste treedt nu af als lid van de kascommissie, waarmee een vacature 
ontstaat en Lisanne vraagt de leden om te bekijken of zij zich hiervoor aan willen melden. 
Maar Lisanne geeft aan dat de decharge voorlopig is en dat komend voorjaar hierover 
nogmaals in detail zal worden gesproken omdat, alweer wegens Corona, de procedure nu 
onvoldoende gedegen uitgevoerd kon worden, en zij zelf er ook nog onvoldoende bij kon 
worden betrokken.  
 
Bestuurswisselingen 
 
Adinda Gisder-Visser treed af. Annemieke meldt dat Adinda een achtergrond heeft in 
buurtwerk en jeugdzorg. Zij was vice-voorzitter en een tijd penningmeester, ook heeft zij aan 
de organisatie van het congres gewerkt, projecten aangepakt, en de website verbeterd. 
Annemieke bedankt haar ook persoonlijk voor de goede samenwerking. Als nieuwe 
bestuursleden zijn al eerder genoemd: Elly Leferink-Jager, die al in maart geïnstalleerd had 
zullen worden, en Lisanne Spanbroek die sinds de zomer van 2020 als aspirant 
penningmeester fungeert. Inzake beide nominaties zijn geen bezwaren binnengekomen en 
beide benoemingen worden dan ook vastgesteld. Jan Bergstra werkt nu als aspirant notulist 
in het bestuur mee. Annemieke, Gepke en Brenda worden formeel als bestuurslid herkozen, 
ook daartegen is geen bezwaar binnengekomen.   
 
Inhoudelijk deel van de vergadering 
 
Hiermee is het officiële deel van de vergadering afgelopen, er volgt 10 min. pauze en daarna 
volgt het inhoudelijk deel van de ALV. Allereerst is het woord aan Jacqueline Willemse, 
programmaleider Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet vanuit het NOV. Zij geeft een presentatie 
over dit programma. (zie bijlage 4). 
 
Vervolgens worden rond 4 thema's enquêtes uitgezet die de deelnemers meteen online 
kunnen invullen, en die meteen mooie grafieken en piecharts opleveren. Dit betreft de 
thema's: (1) communicatie, ingeleid door Brenda die ook de vragen formuleerde, (2) 



 

 

Netwerken, ingeleid en samengesteld door Gepke, (3) Financiën, ingeleid en samengesteld 
door Lisanne, en (4) Samen Optrekken / betrokkenheid. 
 
BIJLAGEN 
 
Bijlage 1: Uitgedeelde prijzen, en winnaars daarvan: 

1. Het boek “Vrijwilligers Centraal” van Cindy Koopsen-van de Kolk met een voorwoord 
van Lucas Meijs gaat bij eerste loting naar: Suzanne Struiksma, die het boek al blijkt 
te hebben en de prijs gaat dan in tweede instantie naar naar Annelies Hartman.  

2. Marian Zweers wandelcoach biedt als prijs een wandeling met reflectie aan. Dit gaat 
naar eerst naar Lyda van der Wal, die het wel een goed idee vindt maar wegens 
verwachte reisproblemen er toch de voorkeur aan geeft de prijs nogmaals te laten 
verloten, en in tweede instantie gaat de prijs naar Jane Piets-Hardenberg.  

3. Ruud Dilling, bekend maker van films en reclame voor diverse media, laat in een 
korte video zien dat hij als prijs voor de organisatie van een lid een korte film (enkele 
minuten) wil maken die voor verschillende vormen van externe communicatie kan 
worden gebruikt, bij voorkeur gericht op de promotie van vrijwilligerswerk. Deze prijs 
gaat naar Corine Boumans. Corine is niet in de Teams meeting aanwezig en er zal 
over deze kwestie snel met haar contact worden opgenomen.   

4. Ellen Zomer biedt drie prijzen aan: drie workshops waarin steeds 15 deelnemers uit 
een organisatie bezig kunnen gaan met de overgang van vrijwilligerswerk naar 
vrijwillige inzet. Deze prijzen worden in dank aanvaard door: resp. Margo Abels, Alma 
Geerts en Ton van Rens. 

5. Piet de Groot biedt vanuit AdSysCo BV als prijs een complete vrijwilligersoplossing 
aan, inclusief de software en de implementatie daarvan in de organisatie. deze prijs 
gaat naar Erna van Kempen.  
 

Bijlage 2: aanwezigen (los bijgevoegd). 
 
Bijlage 3: Samenvatting van het jaarverslag door Annemieke Biemond.  
 
Het jaarverslag gaat voor een groot deel nog over 2019, omdat we immers geen ALV in april 
van dit jaar hebben gehad. Het lijkt nu, omdat de uitbraak van corona er tussen zit, 
misschien nog wel langer geleden dan het in werkelijkheid is. 
Ik ga er even in een soort van bloemlezing nu doorheen. 
 
Wat in ieder geval elk jaar terugkomt, zijn een soort van vaste ijkpunten die ieder jaar weer 
terugkomen. In de eerste plaats onze warme band en inbedding mag ik wel zeggen bij NOV. 
We nemen deel aan het LOVZ, het landelijk overleg vrijwilligersorganisaties in de Zorg, we 
hebben het netwerk Vrijwilligers Talent Management waar onder leiding van Cees van de 
Bosch, die van het congres, thema’s bespreken die binnen het vrijwilligersmanagement 
leven. Dit voedt AGORA ook weer met actuele thema’s waarvan we dan kunnen beslissen of 
we die op gaan pakken. 
 
Lid Ellie de Mooij gaat nu al een aantal jaren naar het politiek ontbijt, waar 
vrijwilligersorganisaties in gesprek kunnen met 2e kamerleden over vrijwilligerswerk. Het 
afgelopen jaar heeft zij gesproken over de inzet van jongeren. Overigens is het politiek ontbijt 
dit jaar op 2 december, en valt het coronaproof vrijwilligersontbijt voor kamerleden als 
officiële opening van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Samen met het Team van Mensen 
maken Nederland wordt nu aan de opzet gewerkt. De term politiek ontbijt is al behoorlijk 
ingeburgerd, maar het is van 14.30 tot 16.30 uur. Het is nu niet voorbehouden aan een 
afvaardiging van ons, het is voor iedereen te zien op 



 

 

www.mensenmakennederland.tv. Onder leiding van Irene Moors wordt er gesproken over 
Vrijwillige inzet met o.a. Rick Brink, de allereerste minister van Gehandicaptenzaken van 
Nederland, Büsra Celik, vwo-leerling , vrijheidsambassadeur voor de gemeente Den Haag 
en oud-burgemeester van Madurodam en Paula Udondek, presentatrice (Get the Picture, 
Waku Waku), actrice en coach (met hulp van paarden) en als vrijwilliger onder meer actief 
als ambassadeur van de Hersenstichting. Overigens zijn Joost van Alkemade, directeur van 
NOV en ik er een groot voorstander van dat meerdere leden dan de bestuursleden zitting 
hebben in de diverse themagroepen die NOV heeft. De inzet is overzichtelijk, vier tot zes 
keer per jaar. Het enige dat wij van je vragen, is een terugkoppeling naar het bestuur en o ja, 
een stukje aanleveren voor in het jaarverslag! En we kunnen je natuurlijk input geven over 
een standpunt in een discussie. 
 
Belangrijke gebeurtenis vorig jaar was natuurlijk het vieren van het 30-jarig bestaan van 
AGORA. Dit deden we met een groot congres in Kanaal 30 in Utrecht. Veel 
samenwerkingspartners hebben hun expertise gratis ter beschikking gesteld in de vorm van 
workshops of gastspreker zijn. En het onderzoek naar de rol en de positie van de coördinator 
vrijwillige inzet was een grote gebeurtenis. Met de uitkomsten hadden we veel publiciteit 
willen generen, maar helaas gooide corona roet in het eten. Het project Samen Ouder 
Worden is in 2019 van start gegaan en draagt bij aan de doelstellingen van het Programma 
Langer Thuis van het Ministerie van Volksgezondheid, 
 
Welzijn en Sport. Het programma Langer Thuis heeft als doel dat ouderen in hun eigen 
vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven. Het 
gaat bijvoorbeeld over thema’s als dementie en eenzaamheid en praktische vormen van hulp 
die met vrijwilligers georganiseerd kunnen worden. En daar komt ook de inzet van de 
coördinator om de hoek kijken. Zo kunnen we tegelijkertijd aandacht vragen voor de rol van 
de coördinator. 
 
Andere punten die ik niet genoemd heb, wil ik hiermee niet te kort doen, het is meer een 
gevalletje van gebrek aan tijd. En toch nog eentje dan: het project De kracht van verbinding 
waar door bestuurslid Gepke keihard gewerkt is aan het helpen opzetten van netwerken 
dichtbij huis. De resultaten kun je nalezen en ga ik nu niet opsommen, maar het verdient 
zeker mijn speciale aandacht omdat hiermee duidelijk is geworden dat onze leden er met 
elkaar toe doen. 
 
Bijlage 4: uitkomsten polls 
 

http://www.mensenmakennederland.tv/

