Verslag bestuursvergadering EMB
Nederland
12 april 2021

Aanwezig; Marcel Snijders (plv. voorzitter, penningmeester). Elke Marijnusse,
Miranda Leeuwis (secretaris), Leendert van Dam, Geert Benjamins (vz.), Han
Mennen (notulen)

1. Opening en mededelingen
Marcel opent de vergadering, Geert is gelukkig aanwezig maar heeft aangegeven het op prijs
te stellen als Marcel de vergadering voorzit. Marcel vraagt of er nog mededelingen zijn;
•

•

Miranda heeft gesproken met Paul van Dalfsen van Nabij Netwerk. Zij geeft aan dat
zijn lezing wellicht geschikt is voor een voorlichtingsbijeenkomst, informatieavond.
Geert geeft aan hem en zijn collega Co de Gooijer al eerder te hebben horen spreken
en heeft zijn twijfels. De mogelijkheid wordt meegenomen bij een bijeenkomst eind
dit jaar.
Elke heeft gesproken met Esther van Gameren (zus van een broer en zus met EMB)
over een positie in het bestuur. Esther is op dit moment te druk maar heeft
aangegeven wel betrokken te willen zijn in bijvoorbeeld een adviescommissie.

2. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld.

3. Notulen 8 maart 2021
Miranda geeft aan dat bij de rondvraag het museumproject genoemd wordt. Hieraan zal
worden toegevoegd dat EMB Nederland mede initiatiefnemer is van dit project.
Geert vraagt Han naar de voortgang van de podcast. Han geeft aan een gesprek gehad te
hebben met Wil Molenaar over de mogelijkheid voor een nieuwe podcast. Hij heeft hierin
zijn kritiek doorgegeven over de totstandkoming van de vorige podcast. Wil gaf aan te willen
werken aan een podcast over mijn kind wordt 18. Geert geeft aan dat Sien zich intensief met
dit onderwerp bezig houdt en het wellicht geen goed onderwerp is voor een gezamenlijke

podcast. Het voorstel van Wil wordt afgewacht. In ieder geval zal rekening gehouden
moeten worden met een meer evenredige verdeling van de kosten.

4. Jaarrekening
Marcel geeft een mondelinge toelichting op de jaarrekening en stelt voor deze in beknopte
vorm ter vaststelling voor te leggen aan de ALV. Het bestuur gaat hiermee akkoord de
jaarrekening en jaarverslag voor te leggen aan de ALV.

5. ALV
Voorgesteld wordt om de ALV digitaal te houden. Leden zullen via email worden uitgenodigd
deel te nemen. Han zal hiertoe contact opnemen met Het Landelijk Buro. Er zal geen
papieren uitnodiging worden verstuurd. Op de agenda in ieder geval;
•
•
•
•

jaarrekening
jaarverslag
overgang vereniging naar stichting
website
Marcel zal een conceptuitnodiging en -agenda maken en die naar Miranda en Han
sturen. De ALV zal worden georganiseerd op 17 mei en 10 mei kunnen we in ons
bestuur voorbereiden.
6. Klein geluk
Helaas is het projectvoorstel afgewezen, met social envoy en andere betrokkenen is een
overleg geweest waar Han verslag van doet. Afgeraden wordt om formeel in bezwaar te
gaan maar wel een appel te doen op ZonMw omdat er voor onze doelgroep erg weinig
wordt toegekend en projecten als klein geluk echt hard nodig zijn. Daarnaast wordt EMB
Nederland gevraagd sponsoren en fondsen te benaderen voor (co)financiering. Ook zullen
de zorginstellingen die aangegeven hebben mee te willen doen benaderd worden om een
(financiele) bijdrage te leveren. In totaal is circa 140.000 nodig.
7. Convenant hulpmiddelen
Geert geeft aan dat zijn 5 punten plan integraal is overgenomen door IederIn. Daarnaast
wordt verslag gedaan over de ontwikkelingen binnen VWS om de financiering van
hulpmiddelen radicaal te veranderen. EMB Nederland blijft betrokken bij deze
ontwikkelingen.
8. Manifest digitale inclusie
Geert en Han hebben een apart gesprek gehad met Claartje Sadee over het manifest dat in
concept gereed is. Helaas is onvoldoende overgekomen waar onze speerpunten liggen. In
het overleg wat nog moet komen zal geprobeerd worden hier nog verandering in aan te
brengen, anders gaat EMB Nederland rechtstreeks naar het bestuur van IederIn. Geert zal
hier het voortouw in nemen.

9. Vergoeding incontinentiemateriaal
Sien heeft een oproep gedaan om aan onze leden te vragen of zij ook ervaring hebben met
het beperken van de vergoeding voor incontinentiemateriaal. Vooralsnog hebben we hier
geen signalen van. De oproep zal via facebook en twitter worden verspreid.

10. Website
Han heeft van PickOurBrain de teksten voor de website ontvangen. Afgesproken wordt dat
hij deze door zal sturen naar alle bestuursleden en dat iedereen vrij is om te reageren (via
Han)
11. Nieuwe subsidieregeling gehandicaptenorganisaties
Marcel geeft aan dat er een nieuwe regeling ontwikkeld wordt waar hij zelf positief over is.
Hij adviseert iedereen deze te lezen. In 2021 worden de reacties geinventariseerd,
implementatie 2022 en ingang nieuwe regeling 2023.

12. Wat verder ter tafel komt
Leendert geeft aan dat de aanvraag voor onderzoek naar preventieve antibiotica is
afgewezen.

13. Rondvraag
Geert meldt dat vanuit het corona overleg signalen komen dat dagbestedingslocaties
gesloten worden en te koop worden aangeboden. Elke geeft aan dat bij s Heeren Loo net
een nieuw beleid dagbesteding is verspreid wat hiermee in tegenspraak is. Afgesproken
wordt eventuele signalen te verzamelen.

Marcel sluit de vergadering onder dankzegging van ieders inbreng om 9.06 uur. Volgende
vergadering is 10 mei aanstaande

