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1.  Opening en vaststelling agenda  
Rob Pereira opent de vergadering. Hij is blij met de goede opkomst en heet iedereen hartelijk welkom. 
 

2.  Verslag ALV d.d. 9 juni 2021  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3.  Bestuur 
a) Aftreden Anne-Marie Hartmann 
Helaas lukt het Anne-Marie door technische omstandigheden niet om deel te nemen. De voorzitter 
bedankt Anne-Marie hartelijk voor haar deelname in het bestuur en haar inzet voor de vereniging. Zij heeft 
namens de vereniging een attentie en bloemen ontvangen. 
 
b) Benoeming Karin Jahromi 
Karin Jahromi. Zij stelt zich kort voor. Zij is van 2007-2015 bestuurslid bij Woortblind geweest en heeft een 
zoon met dyslexie. Haar expertise ligt op neurodiversiteit in het onderwijs en inclusiviteit. 
De ALV benoemt met algemene stemmen Karin Jahromi tot bestuurslid van I&W.  
 
c) Rooster van aftreden   
Aad Bouwmeester treedt in 2022 af als bestuurslid. Het bestuur is op zoek naar een opvolger. 
Rob nodigt kandidaten die geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie, van harte uit zich te melden.  
 

4.  Voortgang en ontwikkeling Impuls & Woortblind   
De vereniging I&W neemt in ledenaantal toe.  Er wordt veel gezocht op interessegebied ADD.  

 
Rob geeft een overzicht van de activiteiten die zijn georganiseerd: 

Datum Woensdag 24 november 2021 

Tijd 17.00-18.00 uur 

Locatie Algemene Ledenvergadering via Zoom 

 

Aanwezig Bestuur: 

 Aad Bouwmeester, Annemarie van Essen-Rietman, Rob Pereira (voorzitter) en Evert 

van Waegeningh (penningmeester).  

  

Leden: 

Simone Becker, Christian Boer, Caroline Bos, Monique van Eijkelenburg, Saskia 

Elswijk, Liesbeth Geerts, Cindy Groot-Renes, Vincent Heerema, Nel Hofmeester, Tim 

Huinink, Karin de Jager, Karin Jahromi, Jolanda Kleijn, Rik Koers, Marieke Lankhaar, 

Jan Willem Lignac, Katja Linders, Petra van der Meulen, Donna Peerpool, Edwin 

Rooijakkers, Heidi Sour, Moon van der Togt, Corné Voogt, Ido van der Waal, Th. Ebert 

en Laetitia Wolffensperger 

 

En voorts  Melanie van Eijkelenburg (secretariaat), Julie Houben (PR & Communicatie), 

Jannemarie Vergunst (Verenigingsmanager MOS) en Eefje Klinck (secretariaat verslag) 

 

Afwezig (met bericht 

van verhindering) 

Bestuur: Anne-Marie Hartmann 

Leden: Emmy Hendriks, Mario de Heus, Roeland van der Kruk en Sjan Verhoeven 
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- Online bijeenkomsten 
Voor 2022 wordt geprobeerd eens per maand een webinar te organiseren. De webinars zijn terug 
te kijken op het I&W-Youtubekanaal en op de webpagina 
https://impulsenwoortblind.nl/actueel/videos-en-podcasts/ Nu nog voor iedereen toegankelijk, 
maar in de toekomst mogelijk alleen voor leden beschikbaar. 

- AD(H)D- en Dyslexie cafés 
Leden mogen zelf besluiten een café te starten in hun regio als daar behoefte aan is. I&W 
ondersteunt dergelijke initiatieven ook financieel. 

- Vragenuurtje AD(H)D en dyscalculie 
- Oktober Awareness Maand 
- 4 oktober: Dyslexie Empowerment Event samen met HOI en Balans 

- ADHD Europe: Hans van de Velde verzorgt webinars. Nederland is al heel ver op het gebied van 
ADHD. 

- I&W Magazine. Op de digitale boekenplank https://onlinetouch.nl/impulswoortblind zijn ook alle 
eerder verschenen nummers terug te lezen. Enkele losse artikelen uit de magazines worden 
gepubliceerd op de website.  

 
Leden kunnen zich aansluiten als vrijwilliger bij de actieve werkgroepen. Wie wil meewerken aan bepaalde 
projecten wordt van harte uitgenodigd te mailen naar het secretariaat. 
 

5.  Begroting en Werkplan 2022  
a) Jaarplan 2022 
b) Begroting 2022 
 
Evert van Waegeningh geeft een toelichting op de te verwachten baten en lasten. Het gaat goed met de 
vereniging en hij is blij met de actieve leden die zich inzetten voor de vereniging. De groei van het aantal 
leden is een mooie stap richting de begroting. De baten komen van de subsidie van het Ministerie van 
VWS en de contributies. 
Voor het komend jaar is er geld gereserveerd voor de aanpassing van de website en de cafés, wat hopelijk 
resulteert in meer contributieopbrengsten. 

 
Tim Huinink merkt op dat er voor het bureau een flinke post is opgenomen.  
Evert antwoordt dat dit nodig is om het apparaat te laten draaien. De ledenadministratie, financiële 
administratie, website, het magazine en organisatie van (online) bijeenkomsten kosten geld.   
 
Jan-Willem Lignac spreekt zijn waardering uit voor het indrukwekkende jaarplan 2022. 
 

6.  Bestuursreglement   
Het bestuursreglement wordt voor kennisgeving aangenomen, met dank aan Aad Bouwmeester en de 
verenigingsmanager. 
 

7.  Rondvraag 
Tim Huinink vraagt aandacht voor de werkwijze van het UWV. Arbeidsdeskundigen beoordelen mensen 
vanuit huis in plaats van op het werk. 
Julie Houben en Annemarie van Essen nemen dit punt mee naar de redactieraad. Tim mag input leveren. 
 
Moon van der Togt vraagt of het mogelijk is onderwerpen uit het I&W-magazine te laten inspreken. Dit is 
handig voor mensen met dyslexie. Er is een voorleesfunctie op de website, maar dan ontbreekt de 
intonatie.  

https://www.youtube.com/channel/UCwXY1pP24sCl46FAFouwH_A
https://impulsenwoortblind.nl/actueel/videos-en-podcasts/
https://onlinetouch.nl/impulswoortblind
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Christian Boer merkt op dat audiobestanden erg zwaar zijn voor de server van de website. Dit heeft 
gevolgen voor de kosten van de website en gebruiksvriendelijkheid. 
Annemarie van Essen doet de suggestie wanneer een volgend magazine uitkomt een voorleesuurtje via 
Zoom te organiseren. 
 
Annemarie van Essen stelt de bureaumedewerkers en nieuwe verenigingsmanager voor, Jannemarie 
Vergunst. 
 
De leden zijn blij met de mogelijkheid van online vergaderen en vinden het fijn als dit bij toekomstige ALV’s 
ook kan. 
 
De winnaars van de prijsvraag ‘Hoe ga jij om met je AD(H)D’ lezen ter afsluiting van deze ALV hun blog 
voor: 

1.  ‘Alles tegelijk’ - Simone Becker 
2. ‘AD(H)D, ik? Ja dus toch’ - Cindy Groot-Renes 
3. ‘Hoe ik omga met ADHD’ - Jolanda Kleijn 

 
De blogs worden zeer gewaardeerd. 
 

8.  Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit Rob de vergadering om 18.05 uur. 

 

 

 


