Zeist, 18 juni 2018
Aan de leden van het Landelijk Ouder Verbond (LOV),
Aan de bestuurders en managers van antroposofische zorginstellingen,
We willen u hiermee op de hoogte brengen van twee belangrijke besluiten die in de ALV van
het LOV op zaterdag 19 mei jl. genomen zijn:
Besluit 1: Conform artikel 19 van de statuten van het Landelijk Ouderverbond in Nederland
dd. 25/09/1998, is unaniem besloten de vereniging te ontbinden. (Zie verslag in 1e bijlage).
In dit verslag is het ontbindingsbesluit gemotiveerd.
Het verslag verwoordt bovendien dat een belangrijke activiteit van het LOV, de
klankbordgroep, voortzetting verdient.
Deze activiteit zullen we vormgeven binnen KansPlus, het landelijk belangennetwerk voor
mensen met een verstandelijke beperking.
Besluit 2: We kiezen voor aansluiting bij KansPlus. Binnen KansPlus zal het LOV-werk
worden voortgezet als een herkenbare landelijke ledengroep met de naam LOV voor
Menswaardige Zorg.
Deze ledengroep staat open voor alle ouders en cliënten uit Nederland.
We zullen inhoudelijke thema’s bespreken rond de kwaliteit van leven van mensen met
geestelijke beperkingen, zoals veiligheid, partnerschap, kringkracht, sociale cohesie en
gemeenschap, woonvormen en personeelsbeleid (hoe kring van betrokken medewerkers en
verwanten om je kind heen organiseren?).
We zullen met elkaar ervaringen en inzichten uitwisselen en nadenken over andere vormen
van goede zorg en hoe deze in te richten.
We verwachten het LOV-werk bij KansPlus succesvol te kunnen voortzetten met een groter
landelijk bereik via tijdschrift, brochures en website van KansPlus, daarbij ondersteund door
een professioneel secretariaat.
Let op! We zullen een ieder die zich via een reply op deze mail kenbaar maakt met naam,
rol/functie, telefoonnummer en mailadres, op de hoogte houden van de verdere
ontwikkelingen. Van degene die niets van zich laat horen, verwijderen wij de
persoonsgegevens uit ons bestand.

Oproep: We roepen hierbij iedere ouder op om individueel of als familie lid te worden van
KansPlus en zich aan te melden voor deelname aan de landelijke ledengroep LOV voor
Menswaardige Zorg. De ledengroep ontvangt dan een bedrag voor het organiseren van
activiteiten. Verwantenverenigingen kunnen als collectief lid worden en behouden zo hun
zelfstandigheid. Meer over het lidmaatschap in de 2e bijlage.
De 1e bijeenkomst van de landelijke thema ledengroep van KansPlus: LOV
Menswaardige Zorg rond het thema Hoe ondersteunt het zorgplan menswaardige zorg?
wordt gehouden op:
Zondag 14 oktober 2018: 10 - 12.30 uur
Plaats: Helicon, Socrateslaan 22 A Zeist
Opgave via: a.buijsman@scillz.nl
Wij hopen met deze nieuwe inbedding de waardevolle activiteit van het LOV beter te kunnen
voortzetten.

Het Bestuur van Het LOV
Jan Vogelij
Pieter Jongens
Alexandra Buijsman

Bijlage 1. Verslag ALV 19 mei 2018 van het LOV
Aanwezig: Jan Vogelij (voorzitter), Pieter Jongens, Duco van der Kamp, Pouwel vd Siepkamp,
Alexandra Buijsman (verslag)
Afwezig met bericht van afmelding: Guus Verduijn, Robert van de Bijlert, Freya Steffelaar,
Patricia Schwencke, Richard Spekschate, Anneke Schlemper, Jan Jullens, Chris van Teeseling,
Olga van der Linden, Kees Lanser, Marcel de Wever en Marijke Tonnaer.
Vandaag draait de agenda om het ontbinden van de vereniging Landelijk Ouderverbond.
Meer dan 40 jaar is het Landelijk Ouderverbond opgekomen voor de unieke kwaliteit van de
heilpedagogische en de sociaal-therapeutische zorg samen met betrokken ouders en
verwanten uit de diverse ouderverenigingen en cliëntenraden. In de afgelopen 10 jaar hebben
we de missie opnieuw verwoord, een brochure uitgegeven, klankbordgroep bijeenkomsten
georganiseerd en op vraag van ouders, door professor Hans Reinders een vooronderzoek
laten doen naar ouderenbeleid in de zorgorganisaties. Dit onderzoeksrapport is besproken
met vele relevante partijen: de koepel van zorginstellingen, het Ministerie, Iederin, KansPlus
en met de antroposofische zorgorganisaties in NVAZ-verband is een seminar georganiseerd..
Het LOV was jarenlang actief lid van het ECCE (Europese vereniging voor heilpedagogie en
sociaaltherapie).
Maar de ambities bleken te hoog. Als vraagbaak werden we nauwelijks gebeld. De weinige
actieve leden werden minder actief, en hun aantal nam af.
Duco merkt op dat ook de verwantenvereniging van Scorlewald de afgelopen jaren terugliep
van 90 tot 25 leden en dat zij 1,5 jaar geleden opgeheven is. Hij is nu lid van de CR.
Dit is al jarenlang landelijk de trend.
De laatste 3 jaar was partnerschap een belangrijk thema. Steven ten Brinke, jarenlang
voorzitter van het LOV, was daarvan de voortrekker. Hij is op 26 april jl. overleden, 89 jaar
oud. We herdenken in hem een ruimdenkend mens met een warm hart voor de zorg. In onze
discussies over een toekomst voor het LOV heeft hij de ingezette koers naar samenwerking
met anderen nog mogen meemaken.
Het bestuur van het LOV stelt de ledenvergadering voor op een andere wijze verder te gaan
door de inhoudelijk platformfunctie overeind houden en die bij KansPlus onder te brengen.
KansPlus is het landelijke belangennetwerk voor verstandelijk gehandicapten, voor cliënten
en hun verwanten. Het LOV heeft een lange verbintenis met KansPlus. Al jarenlang heeft er
een bestuurslid van LOV zitting in het bestuur van KansPlus. Eerst Chris van Teeseling, later
Jan Jullens. Ook nu wordt weer de vraag gesteld naar een bestuurslid uit onze gelederen voor
KansPlus. Jan Vogelij zal zich voor deze functie melden.
KansPlus heeft ook een versmallingsproces door gemaakt, van 70 naar 35 actieve en minder
actieve ledengroepen. Op de ledenpeiling bleek dat de ALV maar 8% scoorde, en
themabijeenkomsten 25%. Met onderwerpen als mentorschap, financiën en andere
onderwerpen hoopt KansPlus mensen te trekken. Rond het VN verdrag gaat KansPlus een
manifest schrijven en aanbieden aan de politiek, om zo de discussie te beïnvloeden over de
inclusieve samenleving. Onderwerpen als mentorschap en financiën worden in
themabijeenkomsten aangeboden.
KansPlus kent de mogelijkheid van afzonderlijke ledengroepen die regionaal of rond een
thematiek georganiseerd zijn. Het bestuur van het LOV stelt voor een landelijke ledengroep op

te richten met de naam LOV voor Menswaardige zorg. Deze ledengroep staat open voor alle
ouders uit Nederland, maar in het bijzonder voor de oud-LOV leden. We zullen daar
inhoudelijke thema’s bespreken rond de kwaliteit van leven van mensen met geestelijke
beperkingen zoals veiligheid, partnerschap, kringkracht, woonvormen, personeelsbeleid: hoe
kring van betrokken medewerkers en verwanten om je kind heen organiseren, i.p.v. ‘groepje
losse personen.
Pouwel benadrukt dat hoewel het zorgplan individueel gericht is, de resulterende doelen
praktische acties zijn, terwijl er vaak vooral behoefte is aan zelfbeeld vergroten,
relatieverbetering, zelfredzaamheid vergroten. Waar blijft het sociale aspect? Er zijn veel
mooie verhalen op papier, maar de praktijk is vaak anders. Begeleiders komen werken in de
zorg, omdat ze een groot hart hebben voor bewoners, maar ze moeten vooral spoorboekjes en
protocollen volgen, afvinklijstjes afwerken, administratie i.p.v. samen met de bewoners hun
kwaliteit van leven vergroten. Dat is een veelvoorkomende klacht van cliënten.
De voorstellen van het bestuur overwegende besluit de Algemene Vergadering unaniem als
volgt:
Besluit 1.: We ontbinden het LOV als vereniging conform artikel 19 van de statuten en
bestemmen het batig saldo van het LOV voor de voortzetting van de activiteit zoals bedoeld
bij besluit 2.
Besluit 2: We sluiten ons aan bij KansPlus en richten een landelijke themaledengroep op
binnen KansPlus, en roepen iedereen op individueel lid te worden van KansPlus en zich op te
geven bij de ledengroep LOV voor Menswaardige Zorg
Besluit 3: Het bestuur stuurt een brief over deze besluiten aan de leden en aan de
antroposofische zorginstellingen met een datum voor de eerste thema bijeenkomst van de
KansPlus landelijke ledengroep LOV voor Menswaardige Zorg.
Zeist, 19 mei 2018

Bijlage 2: Mogelijkheden voor aansluiting van LOV leden bij KansPlus
Individueel lidmaatschap
Contributie leden KansPlus:
Individueel lidmaatschap
Familielidmaatschap

€ 37.50
€ 47.50

Bij een familielidmaatschap zijn alle gezinsleden lid; ook broers en zussen die niet meer bij de
ouders thuis wonen. Gezinsleden krijgen pluspunt en andere berichtgeving alleen digitaal.
De basis van het lidmaatschap van KansPlus is een individueel lidmaatschap van natuurlijke
personen. Sinds 2015 is het door een statutenwijziging mogelijk geworden dat ook
familieverenigingen als collectief lid kunnen worden van KansPlus.

Collectief lidmaatschap
De bij het LOV aangesloten verenigingen kunnen besluiten ieder voor zich als collectief lid te
worden van KansPlus. De contributie die hiervoor betaald wordt is afhankelijk van het aantal
leden van de Familievereniging. Contributie voor een Familievereniging bedraagt:
0 - 50 leden
51 - 100
101 - 200
201 en meer

€ 250
€ 500
€ 750
€ 1000

Rechten
Alle leden van een aangesloten Familievereniging kunnen deelnemen aan alle
verenigingsactiviteiten en kunnen zich aansluiten bij een ledengroep. De leden krijgen niet de
papieren versie van PlusPunt.
Leden van een Familievereniging hebben geen afzonderlijk stemrecht op de ALV. De
vereniging als zodanig heeft stemrecht, gerelateerd aan de grootte
0 - 50 leden
51 - 100
101 - 200
201 en meer

1 stem
2 stemmen
3 stemmen
4 stemmen

Het bestuur van KansPlus kan een hardheidsclausule toepassen als een vereniging net de
grens van een staffel overschrijdt en geen financiële ruimte heeft voor het hogere
contributiebedrag. Bij deze vorm van lidmaatschap behouden familieverenigingen hun
juridische en financiële zelfstandigheid.
In plaats van het collectief lidmaatschap kunnen de individuele leden van de bij het LOV
aangesloten verenigingen gevraagd worden het lidmaatschap over te zetten naar een
lidmaatschap van KansPlus.
De Familievereniging kan dan twee wegen bewandelen. De eerste is zichzelf opheffen en
volledig opgaan in KansPlus. Een tweede mogelijkheid is om wel de zelfstandige
rechtspersoon in stand te houden en de leden zonder contributie lid te laten blijven. Dit kan
een optie zijn als de vereniging een stevige financiële reserve heeft die ze voor een specifiek
doel wil bestemmen. Ik was indertijd voorzitter van de Familievereniging Reinaerde, en we
hebben dat toen ook op die manier gedaan.
Het is ook mogelijk om de reserves mee te nemen naar KansPlus en daar te oormerken als een
bestemmingsreserve voor de eigen ledengroep.

Ledengroepen
KansPlus kent drie soorten ledengroepen
-

Regionale ledengroepen
Ledengroepen bij een instelling
Themaledengroepen

De ledengroepen zijn geen juridisch zelfstandige organisaties, maar hebben wel een grote
eigen verantwoordelijkheid. Ze bepalen zelf welke activiteiten ze ondernemen en kunnen ook
zelf contacten en samenwerking aangaan met organisaties buiten KansPlus.
Leden van KansPlus kunnen zich aansluiten bij meerdere ledengroepen.
Als de leden van een Familievereniging van een instelling overstappen naar een KansPlus
lidmaatschap, kunnen ze als instellingsgebonden ledengroep binnen KansPlus verder
functioneren. Zoals eerder gezegd kunnen ze eventuele oude financiële reserves meenemen
en als bestemmingsreserve op hun balans zetten. Dit geld kan niet in de algemene middelen
van KansPlus vloeien. Als de ledengroep op zou houden te bestaan, beslissen de leden wat met
het geld gedaan moet worden. Het is ook mogelijk dat leden vanuit de LOV achterban binnen
KansPlus een thema-ledengroep vormen.
Financiering van de ledengroepen
Ledengroepen worden gefinancierd vanuit de contributiegelden van KansPlus. Ze krijgen een
vast bedrag voor administratieve kosten op basis van het aantal aangesloten leden. Daarnaast
kunnen ze op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting een variabel bedrag
krijgen. Van de ledengroepen wordt wel verwacht dat ze ook proberen externe financiering te
zoeken voor hun activiteiten, bijvoorbeeld door het aanschrijven van fondsen.
Pouwel van de Siepkamp
Voorzitter KansPlus
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