
	 	
	
 
 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering 
 
Van de Alopecia Vereniging op zaterdag 21 april 2018 in Bunnik 
 
Aanwezig namens het bestuur: Max Nods (voorzitter), Hilde Kloosterman (secretaris), Josee Beets, 
(penningmeester) 
Aanwezige leden: 170 
 

1. Opening 
Max opent de vergadering. 
 

2. Goedkeuring algemene Jaarverslag en notulen ALV 2017 
Het verslag van de vergadering van 2017 wordt goedgekeurd door de algemene 
ledenvergadering. 
De aanwezige leden gaan akkoord met het jaarverslag en het gevoerde bestuursbeleid. 
 

3. Afscheid bestaand, en voordracht en benoeming nieuw bestuurslid 
Hilde Kloosterman treedt af als secretaris. 
Nicolle Berendsen wordt voorgedragen als secretaris en Mariken Heij wordt voorgedragen 
als algemeen bestuurslid. 
Max bedankt Hilde voor haar werkzaamheden als secretaris. Zij is nog wel bezig met de 
organisatie van de beurs in Rhoon. 
Nicolle stelt zich voor. Zij zal de taken als secretaris op zich nemen en ze werkt in het 
basisonderwijs en heeft dus ook interesse in kinderen. 
Mariken stelt zich voor door middel van een filmpje. Zij wil zich vooral richten op onderzoek. 
De aanwezigen gaan akkoord met de benoemingen van Nicolle en Mariken. 
 

4. Jaarverslag 2017 en financieel jaarverslag 2017 
Momenteel hebben we 1.500 leden. Veel aandacht was er voor lotgenotencontact en 
informatievoorziening. Jaarlijks brengen we een magazine uit en we hebben een nieuwe 
website met een afgesloten ledengedeelte. Ook zijn we op social media aanwezig. Jaarlijks 
wordt er een brief rondgestuurd over de zorgverzekeringen die de beste vergoedingen 
hebben. Rianne Hoogenboom heeft geld gegeven voor een nieuwe folder en ook een 
kinderfolder. 
In 2017 was de première van de kinderfilm Waarom valt mijn haar uit? die in Australië was 
gemaakt en Nederlands is ingesproken door Enzo Knol. De film heeft 140.000 views op 
youtube. 
Het afgelopen jaar is er ook veel aandacht besteed aan belangenbehartiging. Ook onderzoek 
staat hoog op de agenda. We willen alopecia over 5-10 jaar opgelost hebben. Dit kan door 
acceptatie in de maatschappij of door het vinden van een wonderpil door middel van 
wetenschappelijk onderzoek. We kijken ook wat er internationaal gebeurt. 
We zijn nu in de uitvoeringsfase. 
Dit jaar hebben we een positief saldo en dat hebben we toegevoegd aan de reserve. De 
subsidie gaat nog door tot 2020, dus we kunnen de reserve nog gebruiken. De leden kunnen 
projecten aandragen. 
De aanwezigen keuren de jaarrekening goed en verlenen het bestuur decharge. 
 

5. Begroting en activiteitenplan 2018 
Ook de begroting wordt goedgekeurd. 
 

6. Vragen en/of opmerkingen 
    Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
7. Sluiting 

De vergadering is gesloten rond 13 uur. 
 
 
23 april 2018 
Ineke Bourguignon-Slis 


