Notulen Oprichtingsvergadering
Astma & COPD Beweegvereniging West-Brabant (ACBWB)
Locatie: Van der Valk Hotel Princeville, Princenhagelaan 5, 4813 DA, Breda
Aanvang: 20.00 uur.
Aanwezig:
Bestuur van het Nederlands Astmafond Rayon West-Babant.
(Dhr. H. Vrijhoeven, Dhr. K. Willemen, Dhr. B. Reniers, Mevr. R. Berting en Dhr. P. van
Koetsveld)
101 mensen welke lid zijn van de beweeggroepen van het Nederlands Astma fonds Rayon
West-Brabant.
Opening
Na een verwelkoming opent de Dhr. Vrijhoeven de vergadering.
Gebruik makend van een PowerPoint presentatie wordt de reden van het oprichten van de
nieuwe vereniging door Dhr. Vrijhoeven uitgelegd.
Doel is het oprichten van een vereniging waarin we de huidige beweeggroepen van het
Nederlands Astma Fonds Rayon West-Brabant onderbrengen, om op deze wijze de
beweeggroepen te laten voortbestaan.
1. Waarom een nieuwe vereniging
• Per 2006 zijn de beweegroepen financieel onafhankelijk van het astmafonds
• Sinds 1 januari 2008 is het astmafonds verdeeld in twee verenigingen:
- Nederlands Astma Fonds
(Financiële ondersteuning onderzoek)
- Nederlands Astma Fonds Vereniging
(Belangen vereniging)
Conclusie: er is geen direct relatie meer met de mensen die nu Astma & COPD
hebben.
Het bewegen in onze beweeggroepen wordt zowel financieel als juridisch per 1 januari
2009 niet meer ondersteund door het Nederlands Astmafonds.
Aan de mensen die in de groepen bewegen wordt voorgesteld een nieuwe vereniging op
te richten met als een van de taken het organiseren van beweegactiviteiten voor mensen
met Astma en COPD. De nieuwe vereniging heeft als naam: Astma & COPD
Beweegvereniging West-Brabant (ACBWB).
De vereniging wordt ingeschreven in het verenigingsregister van de kamer van
koophandel en de statutten worden bij de notaris gedeponeerd.
De nieuwe vereniging wordt ondergebracht bij het NebasNsg: Gehandicaptensport
Nederland. Deze organisatie behartigt het belang van de “gehandicapte sporten” in
Nederland. Via de NebasNsg zijn de beweegactiviteiten verzekerd.

2. Reglement van de nieuwe vereniging
Op voorstel van de leden wordt het voorgestelde reglement uitgebreid en aangepast op de
volgende punten.
1. Toevoegen van een artikel, hoe om te gaan met discriminatie en intimidatie.
2. Minimum Bedrag voor niet deelnemende leden aan beweegroepen.
3. Artikel 7 wordt uitgebreid met toezending notulen en begroting. Leden hebben de
mogelijkheid voorstellen en agendapunten in te dienen, deze dienen uiterlijk 1 uur
voor aanvang van de vergadering bij de secretaris te worden ingediend.
3. Begroting van de nieuwe vereniging

De financiële situatie van de nieuwe vereniging wordt besproken door Dhr. Kees
Willemen. De vereniging gaat werken met een begroting van ongeveer €23.000,- dit
bedrag is nodig voor het bekostigen van:
• Zaalhuur (€6.300,-)
• Therapeuten&begeleiders (€13.000,-)
• Lidmaatschap NEBASNSG (€1.200,-)
• Overige (€2.0000,-)
De bijdrage voor 2009 worden, voor beweeg- en zwemgroepen €10,- per maand en voor
badminton €13,- per maand.
Betaling kan bij de nieuwe vereniging alleen met een automatisch machtiging.
Dit bedrag is inclusief het lidmaatschap voor de NebasNsg: Gehandicaptensport
Nederland. We willen starten het de huidige beweeggroepen op dezelfde locatie en
tijdstip, voorwaarde is wel dat een groep kostendekkend moet zijn.
Hierna volgt een pauze waarin gelegenheid is om schriftelijke vragen in te dienen.
4. Beantwoording van de vragen
Daar een aantal vragen dezelfde strekking hebben worden hieronder de vragen
beantwoord, maar wordt niet de naam van de vraagsteller vermeld.
• Moet er nog extra betaald worden voor het lidmaatschap van de NebasNsg:
Gehandicaptensport Nederland?.
De contributie van de NebasNsg: Gehandicaptensport Nederland zit verwerkt in
de contributie.
• Wie wordt medisch adviseur en hoe wordt gescreend?
Dr. Van Ranst blijft onze medisch adviseur en het screenen vindt plaats door het
invullen van een vragenlijst welke door Dr. Van Ranst wordt beoordeeld.
• Wat is de relatie van de nieuwe vereniging met het Astmafonds, en heeft het
nog zin om lid te blijven van het astmafonds?
De nieuwe vereniging heeft geen enkele relatie met het Astmafonds, en we
doen als nieuwe vereniging geen uitspraak of U wel of niet lid moet blijven van
het Astmafonds.
• Wat is het minimaal aantal personen dat een beweeggroep moet hebben?
Deze vraag is moeilijk te beantwoorden omdat het afhankelijk van de te maken
kosten (o.a.: Locatie, fysiotherapeut of sportbegeleider). Het is dus per groep
afhankelijk.

•

•

kan het lidmaatschap tussentijds worden beëindigd als het medisch niet meer
verantwoord is?
Dit kan na indien er een medisch verklaring aanwezig is.
Kunnen personen met Astma en COPD en mensen zonder Astma of COPD
(zogenaamde 9000 leden) bewegen in een groep?
Ja, dit gebeurt al bij veel beweeggroepen.

5. Oprichtingsstemming
Met een overgrote meerderheid wordt voor de oprichting van de nieuwe vereniging
gestemd.
Hierna wordt het nieuwe logo en de vlag onthuld.
Astma & COPD Beweegvereniging West- Brabant, de vereniging voor U door U, en
de naam van de website www.acbwb.nl
6. Bestuursverkiezing
Zonder tegen stemmen worden de voorgestelde personen gekozen als bestuur, ook Mevr.
Merian Marijnissen treedt toe tot het bestuur.
• Dhr. Huib Vrijhoeven (voorzitter, sportcoördinator)
• Dhr. Kees Willemen (penningmeester)
• Dhr. Peter van Koetsveld (secretaris)
• Dhr. Bart Reniers (website coördinator)
• Mevr. Renee Berting (para-medische coördinatie)
7. Verkiezing kascommissie
Mevr. Kim van Endschot-honcoop, Mevr. C. Waals en Dhr. Pierre Berkeveld stellen zich
beschikbaar voor de kascommissie. De penningmeester neemt met hen contact op
wanneer het eerste begrotingsjaar, lopende vanaf 1 januari 2009 t/m 31 december 2009,
is beëindigd.
8. Inschrijving nieuwe vereniging;
Uiteindelijk worden op deze avond 117 formulieren ingeleverd van de mensen die willen
blijven bewegen onder supervisie van de nieuwe vereniging
Om 22.10 sluit de voorzitter de vergadering.

