NOTULEN ALV HINT Limburg d.d. 13 maart 2016
Datum:Zondag 13 maart 2016
Tijd:
14.00u
Plaats:
Scouting gebouw Ooshaka
Molensteeg 1 6191 KJ Beek
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuur leden:

Tom van Loo
Bob Schoenmaker
Annika Bessems
AnnieWip- Konior, Jacqueline Schepers-Huijben, Madelon de Wit, Ger
en Marja Hazelhof

Aanwezig: 15 Hint-leden
● Opening
Alle aanwezige HINT-leden worden van harte welkom geheten door de voorzitter.
● Jaarverslagen
Via de mail zijn eerder de agenda en de jaarverslagen verspreid onder de leden. Per abuis is het
verslag van de spellenmiddag niet toegevoegd geworden, vandaar dat deze ter plekke wordt
uitgedeeld aan de aanwezige leden. Kort loopt de voorzitter de punten door.
o Spellenmiddag
Zoals te lezen is in het jaarverslag, wordt de spellenmiddag goed bezocht. Veel gezinnen weten
HINT Limburg te vinden via mond op mond reclame en instanties. Er is een toename te zien van
ouders die vragen hebben en tegen dezelfde problemen aanlopen die herkenbaar zijn voor ouders
van HB-kinderen die al lid zijn van HINT.
o Pubers/Smarties
De oudere kinderen hebben aangegeven meer te willen meer dan alleen in het scouting gebouw
‘zitten’. Onder begeleiding van (volwassen) vrijwilligers leren ze de overnachting zelf te regelen.
Er wordt hen de vrijheid gegeven om te overleggen met het bestuur over de invulling.
o Gezinsactiviteit (Blegny)
Er kan tevreden teruggekeken worden op de Kunstjacht en Blegny.
● Financiën / Jaarrekening
De financiële jaarstukken worden tijdens de vergadering uitgedeeld. Gevraagd wordt om deze
met zorg en discretie te behandelen.
Er is in 2015 een negatief saldo ontstaan. Dit is verklaarbaar doordat er geen contributies geïnd
zijn geworden in dit jaar.
Het negatieve saldo van dit jaar kan worden gecompenseerd met het bedrag dat nog in kas is.
De penningmeester licht verder toe hoe de financiën er tot op heden uit zien.
Het voorstel aan de leden is om de contributie over 2015 niet te innen, omwille vanwege diverse
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redenen. Zo blijkt er nog veel onduidelijkheid te bestaan wie eerdere contactperso(o)n(en) en als
wettelijke vertegenwoordiger(s) geregistreerd staan/t. Tevens is de penningmeester bezig geweest
met het terugkrijgen van zeggenschap over de rekening. Vandaar dat de contributie ook niet geïnd
kon worden via automatische incasso.
De leden wordt voorgelegd dat de incasso voor 2016 klaar staan om na de ALV geïnd te worden.
Er komen vragen vanuit de leden wat dit interen voor gevolgen heeft. De penningmeester licht toe
dat er nu ingeteerd wordt op de buffer die nog bestaat.
? Is er nog voldoende geld in kas voor het betalen van de huur van het pand?
➔ Er zijn geen aanwijzingen dat HINT Limburg niet meer van het scoutinggebouw gebruik
zou mogen maken. Onderhandelingen over het huurbedrag zijn naar tevredenheid van het
bestuur en de scouting verlopen.
? De bijdrage wordt verlaagd, maar hoe blijft HINT Limburg de reserves op peil houden?
➔ Er zullen meer activiteiten georganiseerd gaan worden, waar al een bijdrage voor
gevraagd wordt. Het waarborgen van de continuïteit staat op 1 wat het bestuur betreft,
naast het activeren van de jeugd.
Na het beantwoorden van
 deze vragen, gaan de aanwezige leden akkoord met het NIET innen
van de contributie van 2015.
De penningmeester geeft
 aan dat het nog onduidelijk is wat de post ‘verzekeringskosten’ zijn.
Hierover wordt vanuit de voormalige bestuursleden uitleg gegeven: de gemeente betaalt
momenteel de verzekering, iedere vereniging zou automatisch verzekerd zijn. Het wordt een punt
van aandacht op het moment dat activiteiten uitgebreid worden (oa. Jeugdkampen, weekenden
weg etc.).Deze activiteiten zijn in ontwikkeling en zullen op termijn worden doorberekend in de
bijdrage voor deze activiteiten/ evenementen.
Post ‘Hint Nederland’: Tijdens dit punt wordt gevraagd of HINT Nederland geen kosten met zich
meebrengt. Momenteel nog onduidelijkheid over de invulling van de samenwerking en dus ook
de kosten. Vanuit de leden wordt aangegeven dat er in Nederland een aantal koepelorganisaties
zijn die samenwerken. Het belang van aansluiting zoeken bij iets anders nationaals, wordt
aangehaald. Samen sta je sterk, ook bij het maken van een punt naar de overheid. Daarnaast is het
van belang dat kennis wordt gedeeld en overgedragen. (samenwerking tussen HINT, Faros,
Mensa. Formeel maakt HINT nog deel uit van een koepelorganisatie. Het Hintbestuur (nationaal)
is nog actief. Op termijn zal er bestuurs-overleg plaatsvinden tussen het bestuur van Limburg en
het nationaal bestuur.
o Voorstel €3,- per maand / €36,De penningmeester introduceert het voorstel van het bestuur om de contributie naar €36,- per jaar
te brengen. Leden/ families die lid worden in de loop van het jaar, kunnen dan per maand betalen.
De aanwezige leden opperen dat het wellicht beter is om het (nieuwe) lidmaatschap per kwartaal
te innen.
De vergadering beslist unaniem dat het jaarlidmaatschap vanaf 2016, €36,- bedraagt. Tevens het
voorstel om nieuwe leden naar ratio per kwartaal het lidmaatschap te betalen (€9,- per kwartaal)
wordt aangenomen.
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●

Decharge kascommissie

De Kascontrole-commissie bestaat dit jaar uit Burdy van Loo en Roelant(?). De commissie laat
weten dat er voor een kleine vereniging goed en uitgebreid gedocumenteerd wordt. Er is een
kasverschil ontdekt van € 0,40 cent. Dit bleek een verkeerde optelling van bedragen te zijn.
Verder klopte de kas en hebben de commissie-leden voor akkoord getekend.
Roelant zal nog in commissie deelnemen gezien zijn 1e termijn. Burdy heeft 2 termijnen gehad en
haar taak vervalt. Ralph Essers biedt zijn hulp aan bij de kascontrole van 2017.
Tip van de huidige kascontrole-commissie: maak een standaard formeel formulier ter
ondertekening voor de commissie-leden.
o Begroting voor 2016:
De begroting wordt doorgenomen en de penningmeester maakt opmerkingen bij de volgende
punten:
-Het bedrag gereserveerd voor het zorgteam zal komen te vervallen.
-Het abonnement van de ‘zorgteam’ telefoon zal opgezegd worden.
-Bestuur cursus algemeen: cursus en heidag. Annie (?) is bezig met het ontwikkelen van een
nieuwe missie en visie samen met enkele bestuursleden. Input is nog altijd welkom. Gedurende
dit jaar wordt deze visie en missie op verschillende manieren getoetst. De puntjes worden op de I
gezet. Omdat bestuursvergaderingen functioneel en zakelijk zijn, is er minder tijd om gedegen stil
te staan hoe HINT Limburg haar koers gaat vervolgen.Daarom wordt er geld gereserveerd om
met het bestuur aan tafel te gaan op plek buiten bestuursvergadering om.
-Contributie en abonnementen: Er is een Minecraft-rally voor kids aangeschaft. De server-ruimte
wordt nu bij microsoft afgenomen voor de jongere jeugd. In deze omgeving kan de jeugd met
elkaar spelen. Er is een 2e server ruimte voor allerjongste. Kosten bedragen€45,- voor 6 maanden.
Het streven is om een eigen serverruimte op einde van het jaar in te richten met behulp van de
kennis en kunde die binnen HINT Limburg voorhanden is. De mogelijkheden voor de realm van
microsoftzijn te beperkt dat de leden van HINT er nu snel op zijn uitgekeken.
-Website: Er wordt gezocht naar een nieuwe hostingpartner. Onduidelijk is welke kosten hieraan
verbonden zijn. Momenteel is de website ook gehackt en is men druk doende om de site weer in
de lucht te krijgen. Vooralsnog verloopt communicatie via Facebook en LinkedIn.
-Administratiekosten: Er is geld gereserveerd voor een nog te volgen cursus voor Davilex
(penningmeester). De huidige penningmeester geeft aan geen gebruik ervan te willen maken
omdat het voor nu geen meerwaarde heeft. Reservering blijft wel staan, voor de eventuele
opvolger(s), stel dat dit nodig is.
-Bankkosten zijn in de begroting voor 2016 hetzelfde gelaten. Een gegeven is dat er steeds
minder aan rente gegeven wordt.
-Post ‘overige algemene kosten’ is hetzelfde gebleven.
-Op dit moment telt HINT Limburg 113 leden. In de regelmaat komen er 1 tot 2 af- en
aanmeldingen bij.
-Er wordt niet gerekend op sponsoring, maar volgend jaar zal hierover nagedacht worden
(vormgeving).
-Inkomsten lezingen: Post is op nihil gehouden, aangezien de verwachting is dat er geen
inkomsten uit gegenereerd worden.
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Rondvraag: inhoudelijke telefoonkosten->Marion heeft nog een vraag (eerder voorzitter in
bestuur).
De jaarrekening en de begroting voor 2016 worden goedgekeurd.
● Bestuurssamenstelling
o Aftreden secretaris Henk Bekker
Henk Bekker heeft te kennen gegeven dat hij zijn functie als secretaris wil neerleggen. Henk
wordt ontzettend bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid bij HINT Limburg, wat kracht bij
gezet wordt door applaus.
o Benoeming nieuwe secretaris Annika Bessems
Er wordt een nieuwe secretaris gevonden. Het bestuur heeft aangegeven haar graag als secretaris
aan te stellen. Daarom wordt, na het raadplegen van de statuten, aangegeven aan de leden dat
Annika geen kinderen heeft, maar toch graag HINT Limburg wilt ondersteunen. Met stemming
wordt Annika aangenomen als secretaris.
o Bedanken vrijwilligers
Esther Jacobs wordt bedankt voor de hulp. Ook alle ouders die hun medewerking verlenen aan
Hint Limburg, bedankt voor de tomeloze inzet om HINT Limburg een doorstart te laten maken en
continuïteit aan te bieden.
● “Voornemens” 2016
-Op 3 april zal de kunstroute in Aken plaatsvinden. De penningmeester geeft aan dat er beperkte
aanmelding mogelijk is, dus wees er snel bij.
Er zullen parallelsessies gekoppeld worden aan de spellenmiddag. Dit betreffen korte lezingen
van 1 - 1,5 uur Tijdens deze sessies zal een thema besproken worden, dat leeft onder ouders. Op
deze manier wordt getracht om andere gespreksstof te genereren tussen ouders. Het bestuur is nog
op zoek naar vrijwilligers binnen HINT Limburg, maar ook erbuiten (expertise op vlak van HB)
die deze lezingen zouden willen verzorgen. Dit initiatief is buiten de grote lezing eind van dit jaar
die HINT Limburg wil organiseren.
-De spellenmiddag blijft bestaan, evenals de puberclub en de smarties. Het borreluurtje is
afgelopen jaar geïntroduceerd. Ouders die hun oudere kinderen afzetten bij het clubhuis, gingen
normaliter naar huis. Nu wordt ze de gelegenheid geboden om informeel te spreken met andere
ouders over diverse onderwerpen. Door dit borreluur, dat nog meer op de kaart kan worden gezet,
komen ouders meer naar de puberclub en smarties toe om vragen te stellen. Deze vragen betreffen
met name de problemen die ouders tegenkomen wanneer hun kind voortgezet onderwijs volgt.
Dit is weer input voor het doorontwikkelen van de missie, visie en inhoudelijke invulling van
activiteiten.
Vanuit de leden wordt hierop geantwoord dat het initiatief van de puberclub een aantal jaren
geleden is gestart en dat gezien wordt dat het een therapeutische uitwerking heeft op de pubers.
De club wordt gedragen door ouders van kinderen, de beste ervaringsdeskundigen. Een club die
gekoesterd mag worden.
-Naar aanleiding van een vraag van leden is in het bestuur de Boeken-uitleen besproken.
HINT-ouders mogen boeken lenen waarbij een borgbedrag betaald moet worden van 25,- ter
uitleen. Er zijn de afgelopen jaren geen nieuwe boeken meer aangeschaft. De vraag is tevens
gesteld of er gekeken kan worden naar nieuw en up to date leesmateriaal. Dit wordt door het
bestuur opgepakt in de aankomende vergadering van woensdag 23 maart.
Ger en Marja zullen deze boek-uitleen op zich nemen, uitleen-formulier en administratie zijn
geregeld door het bestuur.
Voorstel vanuit de leden om een post/ budget in de begroting op te nemen voor de aanschaf van
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nieuwe boeken. Een lid weet nog dat de post ‘zorgteam’ onderverdeeld was in een aantal kleinere
posten, waaronder de aanschaf van nieuwe boeken. Ongeveer 8-10 jaren geleden. Voorheen was
er ook een up to date boekenlijst. De leestafel, was geboren en Arie hield bij welke boeken en
titels interessant waren. Kleine thema’s werden gedeeld en boeken werden besproken.
Er volgen tips vanuit de leden:
-Mogelijk dat er een uitleenplanner op de website geplaatst kan worden, evenals een lijst met
beschikbare boeken en door wie deze beschikbaar gesteld worden. Tevens kunnen ook reviews
door ouders geschreven worden.Zie voorbeeld op de website van Choochem, uittreksel en een
verslag van lezingen staan op de site.
-Kan de website ook gebruikt worden als een soort chat-box of gastenboek, in een afgeschermd
gedeelte, om zo ook het netwerken tussen ouders onderling te bevorderen? Eerder had HINT
Limburg ook een forum op de website.
Het bestuur zal alle tips ter harte nemen en bespreken tijdens de bestuursvergadering.
-Missie en visie
HINT Limburg kent sinds 2015 een doorstart In eerste instantie is ervoor gekozen om de lopende
activiteiten voort te zetten. Tegen de zomervakantie waren er genoeg vrijwilligers. Vervolgens is
het bestuur begonnen met het inventariseren wat er goed gaat en waar we staan. HINT Limburg
lijkt in ontwikkeling te zijn en meer op weg om een vereniging van mensen te zijn die bij elkaar
steun vinden en bij elkaar terecht kunnen. Het is voor HINT Limburg van belang om de
zelfredzaamheid en eigen ontwikkeling te stimuleren. We zijn er voor hele gezin, niet alleen voor
de kinderen. Afgelopen week is de site is gehackt. Om zichtbaarheid te creëren is juist de website
van enorm groot belang. We willen laten zien wat we doen. Initiatieven worden gewaardeerd.
Ouders worden uitgenodigd om een blog te schrijven door en voor leden (activiteiten, boeken,
iets waar je tegenaan loopt in de praktijk). HINT Limburg wil menselijker naar buiten toe treden.
Een opmerking van de leden: de term zorgteam wekt dan een andere indruk. Het gaat er juist om
dat ouders elkaar treffen en er ‘lotgenoten’-contact ontstaat. Wij kunnen ons inleven in hoe
ouders zich voelen, welke ervaringen kunnen we delen.
Voorheen was er een lijst van (zorg)aanbieders waar leden van HINT elkaar naar konden
verwijzen. Alle zorgaanbieders kunnen op deze lijst terecht. Belangrijk is om aan de leden
kenbaar te maken dat ze bij de aanbieders zelf op gesprek kunnen gaan om aan te voelen of ze
zich goed voelen bij de desbetreffende zorgaanbieder. Ouder zelf ging dan kiezen.
Burdy van Loo en Annika Bessems zijn momenteel bezig met het updaten van een zorglijst en
overzicht te creëren in de sociale kaart. Novilo is momenteel bezig om een keurmerk te
verkrijgen. Het bestuur probeert zo goed mogelijk te volgen wat er gaande is op HB-vlak. HINT
wil vooral een gesprekspartner zijn en geen verwijzer. Vragen waarmee ouders bij HINT terecht
kunnen zijn bijvoorbeeld: ‘Waar moet je op letten als ouder zijnde als je in gesprek gaat met een
aanbieder, wat zijn de vragen die je kunt stellen’.
●

Rondvraag

Lid Marion vindt het vervelend dat de zorgtelefoon niet meer tot de mogelijkheden behoort.
Voorheen waren (bestuurs)leden verantwoordelijk voor het beantwoorden van de telefoon. Iedere
dag werd deze door iemand anders bemand. Het bestuur geeft aan dat er al een jaar niet meer op
het nummer gebeld werd, daarom staat het nummer niet meer op de website vermeld staat. Voor
nu is ook gekozen om het inwinnen van advies, laagdrempelig te houden. Mail-verkeer wordt
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steeds meer. Beeld is belangrijk in de communicatie, vooral het live-contact om antwoord te
krijgen op vragen.De huidige HINT ontwikkelingen staan nog in de kinderschoenen. Vanuit de
achterban wordt aangegeven dat het belangrijk is om de website een warm uiterlijk geven die
ouders aanspreekt. Ook duidelijk vermelden wat HINT Limburg doet en niet doet. Ouders willen
zich gehoord voelen, zich kwetsbaar opstellen is moeilijk. Van belang is dat er tijdig gereageerd
wordt op mailtjes. Mogelijk dat er ook vermeld wordt waarom HINT Limburg ervoor kiest om op
een bepaalde manier te reageren; ‘Directe zorg verlenen we niet, wel willen we een klankbord
zijn en contact met Hint kan op diverse plaatsen en manieren.
-Het bestuur ontvangt bij de rondvraag diverse complimenten aan het bestuur en mensen die
geholpen hebben. Officiële statuten zijn via een omweg bij Lisette terecht gekomen en worden
aan de voorzitter overhandigd.
-Is er bij jullie bekend hoe nieuwe mensen bij HINT terecht komen. Via google zijn deze ouders
op de site terecht gekomen. Marion heeft het aangekaart in haar eigen praktijk. HINT zal nog
meer gaan werken aan PR en zichtbaarheid. Deelname aan het ‘Festival van Talent’ op 19 maart
is nog te vroeg. Dit zal voor 2017 een doel zijn.
-Er wordt nog een idee geopperd met betrekking tot Minecraft. Zoveel kinderen hebben allerlei
ideeën en gedachtenspinsels. Om deze toch meer te structureren is het wellicht een idee om per
thema te werken, die de kinderen zelf bedenken. Er worden nog ouders gezocht die dit willen
begeleiden. Aanmelden kan bij het bestuur (Annie).
- De namen van het bestuur wordt gemist op de uitnodiging en de agenda. Kan het bestuur op de
website en social media kenbaar worden gemaakt, mogelijk met foto voor de laagdrempeligheid.
-Bedankt dat oude bestuursleden bij de ALV zijn. Fijn om ergens op verder te bouwen!
- Het festival van talent is zaterdag 19 maart in Eindhoven. Het betreft een evenement voor alle
HB-ers. Je kan je inschrijven voor workshops. Van belang is om deelname voor te bereiden: wat
wil je zien, waar wil je antwoord op krijgen. De organisatie is in handen van ouders die zelf een
kinderdagverblijf hebben opgezet voor hun kinderen met HB. Zij zijn werkzaam voor CCL en
Feniks, I-connect (organiseren weekenden voor HB-kids, hebben veel vrijwilligers om zich heen;
Peers to play weekenden). Dit ter informatie.
● Sluiting om 15.45u
Iedereen wordt bedankt voor deelname aan de ALV en uitgenodigd om gezellig samen na te
praten op de spellenmiddag.
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