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Verslag (concept) 
 
 

 

1.  Opening, vaststelling agenda en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom. Wat fijn om elkaar weer in levende 
lijve te zien. Ondanks het warme weer en andere activiteiten die vandaag plaatsvinden, is er een 
mooie opkomst.  
 

2.  Verslag ALV d.d. 24 november 2021 vaststelling 
De ALV keurt het verslag van de vorige ledenvergadering ongewijzigd goed.  
 

3.  Jaarverslag I&W 2021 
De ALV keurt het jaarverslag over 2021 ongewijzigd goed.  
 

4.  Financieel Jaarverslag  2021 
De penningmeester, Evert van Waegeningh, licht toe. Het gaat goed met de vereniging. De 
contributie-inkomsten zijn hoger dan begroot; wat een mooi signaal is. Ook is het bedrag aan 
debiteuren laag en is de liquiditeit goed.  Voor vernieuwing van de website is 10.000 euro opzij 
gezet. Dit project wordt in 2022 / 2023 verder opgepakt. Onder aan de streep resteert er al met al 
een kleine plus.  
 
Verslag kascommissie 
Rik Koers en Jobke Vedder vormden dit jaar samen de kascommissie. Rik licht de bevindingen doe. 
De controle heeft online plaatsgevonden in aanwezigheid van de penningmeester en de 
administrateur. Alles ziet er netjes uit en is op de juiste manier verantwoord. Er zijn geen 
onregelmatigheden aangetroffen.  
 
Decharge penningmeester en bestuur 
De ALV dechargeert, gehoord hebbende de kascommissie, de penningmeester en het bestuur 
voor het gevoerde financieel beleid.  
 

 Algemene Ledenvergadering 
 

Datum Zaterdag 18 juni 2022 
 

Tijd 13.00 – 13.45 uur -  lunch 
13.45 – 14.45: ALV 
15.00 – 17.00: workshop Nieuwsgierig denken door Jason Fredrick 
 

Locatie 
 
Aanwezig 
 
 
 
Leden 
 
 

De Kargedoor, Oude Gracht 36, Utrecht 
 
Bestuur: Rob Rodriques Pereira (vz); Evert van Waegeningh (pm); Annemarie van Essen; 
Saskia Elwijk (aspirant); Aad Bouwmeester (aftredend). Afwezig: Karin Jahromi.  
 
Anne Marie Vetten; Berthie Moorlag; Christian Boer; Eline Slik; Erus Klaarmond; Hans van 
de Velde (online); Ina Terlouw; Jan Willem Lignac; Karin de Jager; Krista van Vliet; Marco 
Wijnoogst, Marion van Beek; Michiel Roessingh; Monique Moleman; Nel Hofmeester; 
Nynke Kramer; Petra van der Meulen; Ria Maasdam; Rik Koers; Tessa van Elleswijk – 
Weggemans; Tienta Verlegh; Peter Millenaar.  
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De voorzitter bedankt de penningmeester en de leden van de kascommissie. De aanwezige leden 
applaudisseren.  
 

5.  Bestuur 
 
a) Aftreden Aad Bouwmeester 
Rob richt het woord tot Aad. De samenwerking met Aad was zeer plezierig. Rob bedankt Aad 
namens het bestuur voor zijn actieve en constructieve inbreng. We gaan hem missen. Aad 
ontvangt bloemen en applaus.  
 
b) Voordracht Saskia Elswijk 
Saskia stelt zich kort voor. Ze draait inmiddels een paar maanden mee in het bestuur als aspirant. 
Ze is in het dagelijks leven ADHD-coach, betrokken bij de ADHD-cafés van I&W en ze zet zich in 
voor ADHD-Europa.  
 
De ALV stemt unaniem in met benoeming van Saskia Elswijk tot lid van het bestuur van I&W. Er 
volgt applaus.  

 

6.  Voortgang en ontwikkeling Impuls & Woortblind   
Ledenontwikkeling: in 2021 is de vereniging met ongeveer 100 leden gegroeid. Tot op vandaag 
houdt het aantal opzeggingen en nieuwe leden elkaar in evenwicht.  Het ledental ligt op dit 
moment rond de 1450 leden. Er is veel belangstelling voor het interessegebied ADD.  
 
Rob meldt dat een subsidie is ontvangen voor een klein onderzoek dat samen met het Academisch 
Medisch Centrum uitgevoerd zal worden. Het betreft een onderzoek naar 
dexamfetaminewaarden in het bloed.  
 
En  onlangs is bekend geworden dat we van de Hersenstichting een subsidie ontvangen voor het 
uitvoeren van een activiteit voor onze doelgroep. Deze zal op 19 november plaatsvinden in Corpus 
in Leiden.  
 
Evert heeft nog meer goed subsidienieuws. Met de Amerikaanse fietsenfabrikant Specialized 
wordt in 2023 een actie op touw gezet speciaal voor kinderen met ADHD.  
 
Dysleuk is een groep dat dyslexie op de kaart zet als vorm van neurodiversiteit; de groep heeft 
speciaal hiervoor een wandtegeltje laten ontwerpen. Het boekje Haal meer uit je dyslexie 
verkoopt goed; onlangs is de 2e druk verschenen is het boekje in 60 bibliotheken verkrijgbaar.  
 
Julie Houben vertelt over de activiteiten. De maandelijkse online webinars worden goed bezocht 
en zijn na coronatijd echt een blijvertje gebleken. We vinden vaak mensen uit eigen gelederen die 
een webinar willen verzorgen en de webinars leveren ons echt nieuwe leden op.  
 
Julie bedankt Naomi Kennedie voor haar onaflatende inzet in het verzorgen van het online 
vragenuurtje ADHD.  
In het voorjaar zijn we op veler verzoek gestart met een voorleesversie van ons magazine. We 
gaan nog evalueren waarna al dan niet besloten wordt hier definitief mee door te gaan.  
 
Dankzij inzet van I&W zijn er verbeteringen doorgevoerd bij de rijbewijskeuringen voor mensen 
met ADHD en ook de informatie op de overheidswebsite is door ons toedoen verbeterd.  
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7.  Gedragscode I&W bespreking/vaststelling 
In vervolg op de maatschappelijke ‘Me-too’ discussie heeft het bestuur de gedragscode van de 
eigen vereniging onder de loep genomen en afgestoft. Naast een gedragscode zal er ook een 
klachtenregeling komen; deze komt in de volgende ALV aan de orde.  
 
Jan Willem geeft aan een schriftelijk commentaar te hebben. Deze geeft hij aan de 
verenigingsmanager. Hij mist in de voorliggende tekst de link met de verenigingsdoelstellingen. Hij 
ziet de vrijwilligers en het bureau als aparte groepen. Ook mist hij dat betrokkene / slachtoffer 
bepaalt wat als intimiderend wordt ervaren.  
Rik Koers merkt op dat de code verbreed moet worden naar de leden.  
 
De voorzitter bedankt de leden voor hun input. Deze zullen worden bekeken en waar nodig 
verwerkt [ACTIE]. 
 

8.  Onze rol en bijdrage in ADHD-Europe  
Door een treinstoring kan Hans van der Velde helaas niet fysiek aanwezig zijn. Via een online 
verbinding en een groot scherm kan hij toch zijn verhaal doen. Hans is in ‘Europa’ zeer actief in 
het belang van ADHD. Thema’s zijn o.a. de relatie tussen ADHD en cardio metabolische 
aandoeningen (bijv. obesitas, Diabetes type 2) en het biologische verband tussen ADHD en 
autisme. Hij wijst op diverse filmpjes van broadcasting ADHD Europe op You Tube. 
 
Na zijn presentatie richt de voorzitter het woord tot Hans. Hans betekent met zijn inzet veel voor 
de vereniging en voor de doelgroep ADHD. Om deze dank en waardering uit te drukken heeft het 
bestuur besloten Hans te benoemen als erelid van I&W. Hans ontvangt hiervoor het speldje en 
bloemen (worden thuisgestuurd). Er volgt een hartelijk applaus.  

 

9.  Rondvraag en sluiting 
 
Vraag: In hoeverre is onze verenigingen bekend bij de behandelaren, bij GGZ-instellingen e.d.?  
Antwoord: deze bekendheid kan inderdaad nog veel beter, aldus Rob. We hebben wel eens een 
folder gemaakt. Hier ligt ook een mooie taak voor onze leden, om onze vereniging te promoten.  
 
Vraag: kan het magazine ook in een printbare versie beschikbaar komen? 
Antwoord: juist om het magazine eenvoudiger te kunnen printen stellen we het magazine 
beschikbaar in een A4 én in een A5 formaat.  
 
Tot slot wordt meegedeeld dat van 1 t/m 8 oktober de Week van de Dyslexie plaatsvindt. Zie 
www.dynamica.nl.  
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met veel dank aan ieders 
aanwezigheid en inbreng. Na deze vergadering is er nog een workshop ‘Nieuwsgierig denken’.  
 

 

 

 

http://www.dynamica.nl/

