Notulen ALV 17 Vereniging Caleidoscoop 17 april 2021
Aanwezig: bestuur (Annemarie, Debby, Peter, Henriette en Marian) en 19 deelnemers

1. Welkom en uitleg over de dag
Annemarie heet iedereen welkom en legt wat technische zaken uit (microfoons staan uit, vragen
stellen via chat of handje opsteken) en planning van de dag.
De bestuursleden stellen zich voor.
Wat doet Caleidoscoop? Lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging. Komt
straks meer over.
Er zijn 2 stemformulieren. Een voor de stukken van de ALV die straks besproken worden (sluit aan
het einde van de ALV), daarnaast een formulier met een aantal vragen om te peilen wat leden willen
(algemene peilingen, sluit maandag). Stukken worden niet helemaal voorgelezen, heb je vragen laat
het weten. Als je achteraf vragen hebt kun je deze mailen naar bestuur@caleidoscoop.nl.
2. Notulen vorige vergadering
Notulen 7 november 2020. Geen vragen hierover.
3. Vanuit het bestuur
Door corona geen face to face contact. Dat is jammer maar gelukkig kunnen we wel online contact
hebben. Waar we afgelopen tijd mee bezig zijn geweest is brengen van structuur, vooral achter de
schermen. Kerntaken zijn verdeeld, ook is een organogram gemaakt om inzichtelijk te maken welke
werkgroepen er zijn. Oranje en geel zijn betaalde krachten of diensten, blauw zijn vrijwilligers.
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4. Kascommissie/ jaarrekening 2020
Marian vertelt iets over de jaarrekening, door corona is een deel niet uitgevoerd dus er is geld over,
dit gaat terug naar VWS. Daarnaast ook een tekort op niet gesubsidieerde posten ad € 972,‐.
R. leest de verklaring van de kascommisssie voor. Geen vragen van de leden.
Daarna vertelt ze iets over de kascommissie en wat zij er leuk aan vond. Zij gaat stoppen, K. blijft, o.a.
om de nieuwe leden/ het nieuwe lid in te werken.
Opm: Het verslag wordt als PDF apart geüploaded op de website (november 2021) ten behoeve van
de najaars‐ALV.
5. Jaarverslag 2020
Vragen en opmerkingen over het jaarverslag
S: actie richting politiek ontbreekt. Excuus daarvoor! Deze wordt nog toegevoegd.
M: pool voor voorlichting , jullie willen die uitbreiden. Heb je al ideeën hoe dit uit te gaan
organiseren?
R: kosten wel in jaarrekening. Marian, klopt, maar niet opgenomen in inhoudelijk jaarverslag.
Henriette: voorstel verhoging contributie is in het stemformulier gezet zodat aanwezig leden er
vandaag over kunnen stemmen (om te peilen – dit is geen officiële stemming).

6. Aangepaste begroting 2021 en activiteitenplan
M; duurzamer produceren van de krant, is dit meegenomen? Ja! We printen inmiddels in de EU (ivm
onder meer de mensenrechten), en zijn op zoek naar hoe we met het overschot aan kranten omgaan
(o.a. beschikbaar stellen aan leden en derden). In verband met de productiewijze is een lager aantal
kranten duurder dan de huidige oplage (500 stuks per keer). Dit is een dilemma.
S: complimenten
Tekort van €4000,‐ Klopt dat wel? Lukt niet om dit vanuit subsidie te betalen, dus daarvoor wordt
reserve tbv voorlichting gebruikt. We betalen de brochures uit eigen voorzieningen; we hebben voor
dat doel een erfenis gekregen (dit geld is bestemd om nieuw informatiemateriaal te ontwikkelen).
Activiteitenplan
S: actie politiek moet hier ook bij toegevoegd worden. Gaan we doen.
M: vraag van net blijft staan. Peter zegt dat hij met iedereen contact gaat opnemen die
geïnteresseerd is in het geven van voorlichting.

7. Klachtencommissie
Machteld: klachtencommissie bestaat uit 3 mensen, Machteld, Joep en Maria: geen klachten gehad.
Gaat goed!

PAUZE – ondertussen mogen stemformulieren ingevuld worden
K: waar vind ik het stemformulier? Bij de mail voor de vergadering en in de chat.

8. Verslag van Annemarie Lunenberg, onze vrijwilligerscoördinator
Annemarie L. stelt zich voor. Werkt 16 tot 20 uur per maand voor Caleidoscoop. Is betrokken bij
diverse overleggen. Waaronder maandelijks vrijwilligersoverleg, daar zijn best veel vrijwilligers
aanwezig. Doet oproep, wil je vrijwilliger worden of iets voor caleidoscoop doen dan kan je je melden
via vrijwilligerscoördinator@caleidoscoop.nl of algemene mail adres (mail@caleidoscoop.nl).
Annemarie (bestuurslid) bedankt Annemarie L. Is een fijne samenwerking.

9. Verslag van onze vrijwilligers
Belangenbehartiging
De bedoeling is meer te gaan samenwerken met andere organisaties via Mind.
Kennisagenda: Waar vinden wij het belangrijk dat er onderzoek naar gedaan wordt. Leden
wordt gevraagd wat zij belangrijk vinden. De bedoeling is hiervoor een enquête voor uit te
zetten. Hiermee hopen we ook meer zichtbaarheid te geven aan waar mensen met
dissociatieve stoornissen tegenaan lopen en onderzoek wat ervoor zorgt dat er beter
geholpen kan worden.
S: Meerdere groepen binnen Caleidoscoop met belangenbehartiging bezig.
Belangenbehartiging groep, maar ook groep voor zorgstandaard en groep voor actie.
Website Kiezen in de zorg: dan zou je bij behandelaren met kennis/ ervaring dissociatieve
stoornissen uit moeten komen. De resultaten klopten niet. Gisteren heeft S. mail gehad dat
dit beter is nu. Moet nog iets verder verbeterd maar het begin is er.
Spotlight
Annemarie (voorzitter): Vorig jaar deel van de groep belangenbehartiging actie begonnen
richting politiek. Over vormen van georganiseerd sadistisch misbruik en geweld. Er is veel
bereikt, moties ingediend.
Voor deze acties is het nodig snel te reageren. Dit kan (het bestuur) niet blijvend bieden.
Conceptnaam Spotlight voor de werkgroep die zelfstandig doorgaat. Stefanie, Beatrix en
Lynn. Caleidoscoop blijft wel achter deze actie staan. Werkgroep sluit zich aan bij Stichting
Misbruikt. De informatiebrief staat hier: https://www.caleidoscoop.nl/nieuws/overdracht‐
dossiers‐georganiseerd‐sadistisch‐misbruik‐en‐lebz‐caleidoscoop‐spotlight.

Beatrix: Spotlight – bestaat uit veel mensen die dit meegemaakt hebben. Zijn er mensen die
zich bij de groep willen voegen, je kunt je aanmelden via
belangenbehartigingspotlight@gmail.com.
M: is er een website oid waarop mensen kunnen zien wat jullie doen?
Stefanie: hier wordt nog aan gewerkt, vooralsnog staat eea op de website van caleidoscoop.
Annemarie: dit is een transitieperiode, tzt worden de links op de website gezet.
Beatrix: laatste stap / overwinning is dat er een commissie in het leven geroepen is en
minister Grapperhaus heeft in een brief naar de commissie heeft gezet dat ze contact
moeten opnemen met ons.
Stefanie bedankt Annemarie voor de medewerking.

Zorgstandaard dissociatieve stoornissen
De zorgstandaard dissociatieve stoornissen is eind vorig jaar geaccordeerd. Informatie vanuit
Caleidoscoop en onderbouwing van onze goedkeuring:
https://www.caleidoscoop.nl/nieuws/zorgstandaard‐dissociatieve‐stoornissen‐
geautoriseerd.
Dit jaar wordt gewerkt aan de thuisarts‐versie hiervan. Deze zijn publiek toegankelijk via
www.ggzstandaarden.nl. Dit jaar start ook de implementatiefase van de zorgstandaard
dissociatieve stoornissen. Vanuit/ via Mind zijn er aanbevelingen gedaan.
Brochures
Moeten geüpdatet worden. Dit jaar begonnen met de brochure depersonalisatie‐derealisatie
(DPDR). We hopen dat we dit over de jaren kunnen uitbreiden naar alles wat relevant is voor
dissociatieve stoornissen, en niet alleen aandacht te hebben voor DIS, maar ook voor de
minder vaak belichte dissociatieve stoornissen (AGDS, DPDR).
Caleidokrant (Debby)
D, C en Debby zijn de vrijwilligers achter de Caleidokrant. Belangrijk is dat er inzendingen
komen, kan van alles zijn. We zoeken vrijwilligers die willen helpen. Schrijven of redigeren.
Hoeft niet elke krant.
Henriette: op de website komt een lijst met ideeën waarover je zou kunnen schrijven.
Inmiddels staat dit op het ledendeel.
M: is het een idee om stukken van websites overnemen in de Caleidokrant. Contact leggen
met bron en toestemming vragen. Daarmee maak je de Caleidokrant wat gevarieerder en je
verminderd de druk op de vrijwilligers.
Debby: zijn wel wat bronnen zoals uitgeverij Mens waarbij we boeken krijgen om een
recensie over te kunnen schrijven.
Annemarie: heb je iets voor in de krant. Svp mailen naar redactie@caleidokrant.nl

Caleidofoon (Peter)
Sinds de corona‐periode zijn er meer mensen (in totaal 4) die de telefoon beantwoorden en
zijn ook de bereikbaarheidstijden uitgebreid. Ervaring is dat de hoeveelheid bellers wisselend
is: soms is het druk, soms erg rustig. Veel mensenbellen met vragen over hulpverlening en
mensen die zijn vastgelopen binnen hun hulpverleningstraject. Iedere Caleidofoon‐vrijwilliger
heeft een aparte telefoon thuisgekregen.
Voorlichting (Peter)
Peter: we willen in ieder geval voor de volgende ALV contact opnemen met iedereen die
voorlichting wil geven. Daarna een overleg met iedereen.
M: Is mij niet helemaal duidelijk. Vraag is vaker gesteld – ik heb vaker aangegeven dat ik dat
wel wil maar er komt nooit iets terug. Hoe ga jullie ervoor zorgen dat dit nu wel goed gaat
komen?
Henriette: We willen dit op het digitaal kantoor ook meer toegankelijk maken. Zodat mensen
zichtbaar zijn die voorlichting willen geven.
S: Zou er niet even een mail uit kunnen gaan naar iedereen die voorlichting wil geven dat ze
binnenkort benaderd worden. Peter gaat dit komende week doen.
Henriette: graag een mail sturen naar mail@caleidoscoop.nl als je het idee hebt dat je uit
beeld bent, we willen dit graag oplossen.
Annemarie: We zijn door Petri Bontje van Mind benaderd. Zij zal onze gegevens doorgeven
aan opleidingsinstituten zodat zij ons makkelijker kunnen vinden.

Gespreksgroepen (Henriëtte)
Eind 2020 waren er nog 3 groepen in Groningen, Leeuwarden en Ede. Henriëtte heeft
coördinatie van de gespreksgroepen deze winter overgenomen van Debby.
De groep in Amersfoort is in de herfst gestopt. We zijn nu bezig nieuwe groepen op te richten
en de belangstelling te inventariseren. Daar komen ook online groepen bij. Op de website
staat een overzicht met alle plaatsen waar we aan het inventariseren zijn: Amsterdam,
Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Noord‐Brabant (Helmond of Tilburg) en Zwolle. Daar staat
een status per groep. www.caleidoscoop.nl/gespreksgroepen
Als je contactpersoon wilt zijn of wilt deelnemen, stuur een mail. Henriette of Annemarie
(vrijwilligerscoördinator) neemt dan contact met je op. Er zijn veel mensen die reageren en
geïnteresseerd zijn tijdens de ALV.
M: voor mensen die niet weten hoe dat gaat: mensen die ondersteuning zouden willen
bieden, waar moet je dan aan denken?
Henriette: in sommige groepen is dat iemand de boodschappen haalt (koffie, thee, iets
lekkers). Of na afloop helpen opruimen, afwassen. Dan ben je geen contactpersoon, dus je
hebt geen verantwoordelijkheid daarvoor, maar je biedt wel hulp/ ondersteuning.

Online groepen
De online groepen zijn voor een deel specifiek voor een bepaalde doelgroep: Mannen, DPDR,
Naasten (partners, familie, etc).
Daarnaast zijn er twee algemene gespreksgroepen voor lotgenoten. Eentje is een online
variant op een reguliere gespreksgroep, en eentje richt op de mensen die al veel verder
gevorderd zijn in hun proces (bijvoorbeeld behandeling afgerond en – weer – aan het werk
gaan). Informatie en aanmelding: www.caleidoscoop.nl/gespreksgroepen
Website
Henriette: er is nog veel in ontwikkeling. In 2020 begonnen met reviseren. Veel in
verandering en nog niet af.
Wat nu gedaan is:
‐
‐
‐

Er is een zoekfunctie op het forum en de website (los van elkaar)
Onder het kopje dissociatieve stoornissen – informatie wordt nog flink uitgebreid.
Er is een ledendeel, dit staat nog in de kinderschoenen maar je kunt je al wel
aanmelden. Toegang tot een afgeschermd deel voor betalende leden van de
vereniging. Bij de volgende ALV is hier meer over te vertellen. Heb je al een account
voor het forum, mail me dan even, dan kan ik je ook toelaten op het ledendeel.
website@caleidoscoop.nl

Plannen:
‐
‐
‐
‐
‐

Nieuwsbrief op de website
Mail als er een nieuw bericht is op de website
Onderzoeken of we op social media actief kunnen worden, in eerste instantie
Facebook en LinkedIn, dit moeten we dan wel bij kunnen houden.
Vindbaarheid moet beter – bereikbaarheid via zoekmachines en netwerk.
Meer samenwerking met andere organisaties via Mind

R meldt: vond gisteren via Pinterest ook info
Tot slot
Annemarie: We zijn op zoek naar versterking op verschillende gebieden. Meld je alsjeblieft, stuur een
mailtje!
10. Volgende ALV
Volgende ALV is gepland op zaterdag 13 november. Hopelijk een hybride vorm: online en fysiek
samen.
Peter: Als er een hybride vorm zou zijn, zou dat volgens onze statuten niet mogen. Gaat het bestuur
naar kijken of dat klopt/ hoe dat zit.
Annemarie: we willen kijken of we daarnaast een (liefst fysieke) bijeenkomst kunnen organiseren
met themamiddag.
11. Rondvraag/ Wat verder ter tafel komt
Svp stemformulier invullen. Sluit na dit onderwerp.

S: opmerking over aanmelden voor deze ALV – je moest daarbij je postadres opgeven. Dat is niet
wenselijk. Henriette: kunnen we bij de volgende keer aangeven dat het postadres van Caleidoscoop
dan ingevuld kan worden?
M: dat feedbackformulier van nu; is dat ook van belang voor de subsidie? Annemarie: nee dat is deze
niet. Deze is vooral om van te leren.
Henriette kan iets vertellen over de uitslagen van de formulier: ze kan geen namen zien, stemming is
anoniem.






Notulen zijn goedgekeurd
Jaarrekening en kascommissie : goedgekeurd
Verhoging contributie: niet voor iedereen acceptabel, merendeel wel akkoord.
Jaarverslag 2020 en jaarplan 2021: is akkoord als stuk belangenbehartiging Stefanie wordt
toegevoegd.
Enkele opmerkingen: vraag of stuk mbt kascommissie wat korter kan.

Annemarie: Lange ochtend, fijn dat er zo actief wordt meegedaan en meegedacht.
Vanaf kwart voor 1 kun je in de andere meeting. Begint om 1 uur.
B. bedankt bestuur en vrijwilligers.

