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Notulen 44e algemene ledenvergadering BVN 
Status: concept 
 
Algemeen 
Datum: 18 september 2021 
Tijd: 10.00 – 12.30 uur 
Locatie: Auditorium van Meander Medisch Centrum in Amersfoort 
  
Aanwezigen 
Voorzitter: Engelien Calis  
Vicevoorzitter:  Jeannette de Vries 
Penningmeester: Marian van der Berg 
Secretaris: Christoph Marthaler 
Leden bestuur: Maritza Fellinger en Meralda Slager 
Directeur BVN: Cristina Guerrero Páez 
Notulen: Paulien Heijne, Dria 
_________________________________________________________________________________ 
 
1. Opening 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom, waardeert de komst van de leden en hoopt dat het in 2022 
mogelijk is met een groter aantal leden bijeen te komen. Hoewel in de afgelopen periode er functioneel 
en pragmatisch vergaderd is en contact geweest via Teams, blijft het belangrijk om met de algemene 
ledenvergadering fysiek bij elkaar te zijn.  
Van de vergadering wordt een geluidsopname gemaakt ten behoeve van het opstellen van het verslag. 
 
1.a Quorum 
Bij aanvang van de vergadering zijn 27 leden aanwezig en zijn twee volmachten afgegeven, dus 
daarmee komt het aantal stemgerechtigden op 29. De besluiten van de algemene ledenvergadering zijn 
rechtsgeldig. 
 
2. Bezinningsmoment 
Steephy van Velsen draagt voor het bezinningsmoment het volgende voor: 
 

'Ik zie jou zoals je bent.' Je ongecensureerde zelf. 
Eerlijk zijn, naar jezelf en naar anderen. 

Verdriet of blijdschap voelen. 
Boosheid uiten. 

Durf je liefde toe te laten, enthousiast zijn, praten over je gedachtegang? 
'Ik zie jou zoals je wenst.' Je gecensureerde zelf. 

Het beeld dat wij schetsen voor een ander, soms is dat op een dag dat het wat moeizamer gaat 
en je dat niet wilt (of kunt) toegeven. Niet tegenover jezelf maar ook niet tegenover anderen. 

Waarom zou je doen alsof het goed gaat, als het niet goed gaat?! 
We maken er de kunst van om vragen als "Hoe gaat het met je?"  

automatisch te beantwoorden met "Goed, en met jou?" 
Waarom doe je dat? Je grootste kracht is kwetsbaarheid. 

Ik las ergens iets wat ik heel mooi vond. 
'Het maakt niet uit hoelang je leeft, het maakt uit hoe je leeft.'  

We weten niet hoeveel tijd we hebben, dus doe de dingen waar je blij van wordt. 
Durf jezelf te zijn. 

 
De aanwezigen nemen na het aansteken van kaarsen als steunbetuiging een minuut stilte in acht ter 
nagedachtenis aan de lotgenoten die zijn ontvallen. 
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3. Voorstellen bestuursleden en leden van de Ledenadviesraad (LAR) 
De voorzitter stelt het bestuur en de ledenadviesraad voor. Het bestuur is de afgelopen periode 
intensief opgetrokken met de LAR, Met als doel samen met de directeur en LAR te onderzoeken hoe de 
positionering en daarmee de advisering te versterken 
De LAR heeft het afgelopen jaar onder meer advies uitgebracht aan het bestuur en de directeur over de 
meerjarenstrategie, het reorganisatieplan 2022 en de samenwerking met de nieuwe Stichting Erfelijke 
Kanker Nederland. De LAR heeft tevens geparticipeerd in de sollicitatiecommissie voor nieuwe 
bestuursleden. Daarnaast is informatie uitgewisseld over de ontwikkelingen met KWF en de 
doorontwikkeling van het initiatief Oncogen.  
Aan de hand van de thema’s in het werkplan en de PDCA-cyclus voor bestuursvergaderingen 
 kan de LAR gevraagd of ongevraagd adviseren. Gedurende het jaar zijn lopende zaken informeel 
besproken, maar er vond ook twee keer per jaar formeel overleg tussen het bestuur en de LAR plaats 
om de samenwerking te versterken. 
 
4. Instellen kiescommissie 
De leden Ingrid Algera, Marlene Hoynck en Saskia van Straaten worden staande de vergadering 
benoemd als leden van de kiescommissie voor het tellen van de stemmen. Zij worden daarbij 
ondersteund door Marjan van Beest van het bureau. 
 
5. Vaststellen notulen algemene Ledenvergadering gehouden op 3 oktober 2020 
De Algemene Ledenvergadering stelt de notulen van 3 oktober 2020 en de schriftelijke beantwoording 
van de tijdens de vergadering via de chat gestelde vragen ongewijzigd vast.  
 
6. Voorstellen kandidaat-bestuursleden 
De voorzitter meldt dat de sollicitatiecommissie met vijf gemotiveerde kandidaten voor het bestuur heeft 
gesproken en er daarvan twee voordraagt aan de algemene ledenvergadering.  
 
Marc van Leeuwen (52) is vader van Tein (14) en weduwnaar van Marinde. Marc is partner bij 
adviesbureau TwynstraGudde en begeleidt als adviseur organisaties in het realiseren van hun ambities. 
Marc heeft ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder. Marinde en Marc hebben lang gestreden 
voor het leven. Marc voelde zich daarin soms machteloos, in het bijstaan van zijn vrouw in haar 
ziekteproces. Dan is het fijn om soms een rustpunt te hebben. Ergens waar je samen je verhaal kwijt 
kunt, zoals bij de vrijwilligers van de BVN. Marc ziet het bestuurslidmaatschap als mogelijkheid om iets 
terug te kunnen doen voor de vereniging en wil als bestuurslid de BVN helpen verder te 
professionaliseren en te positioneren in de markt. Daarbij ziet hij zijn rol als bestuurder dienend naar de 
leden, de directeur en het bureau.  

  

Joke Pieterse woont in Rotterdam met haar man en twee zonen en werkt als corporate treasurer. Het 
voelt voor haar goed hier te zijn, ondanks de verbondenheid door deze nare ziekte. Borstkanker heb je 
niet alleen, maar overkomt het hele gezin. Het behandeltraject werd in haar gezin gezien als ‘ons 
project’. Joke had vanaf het moment van de diagnose vooral de behoefte om de kritische, 
onafhankelijke en zelfstandige Joke te blijven, niet slechts een patient en wilde de regie in eigen hand 
houden. In haar zoektocht bleek de informatie en het contact van BVN heel waardevol en belangrijk. 
Joke was eerder lid van de LAR en is vandaaruit bekend met de BVN.  
Ze hoopt met haar kennis en ervaring op financieel, maar ook op bestuurlijk gebied, van toegevoegde 
waarde voor de vereniging te zijn. 
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7. Jaarrekening 2020 
7.a Algemeen 
De penningmeester licht toe dat BVN met trots terugkijkt op 2020. Ondanks alle beperkende 
coronamaatregelen hebben de medewerkers en leden veel kunnen realiseren en waarvan sommige 
zaken niet in geld zijn uit te drukken. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. Het 
beperkte positieve resultaat uit 2020 is toegevoegd aan de algemene reserves. De vereniging is 
financieel gezond, omdat er voldoende liquide middelen zijn voor de korte termijn en omdat er voor de 
lange termijn voldoende reserves zijn om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.” 
  
De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn beperkt gebleven. Er is bewust gestuurd op een 
beperking van de kosten en het verhogen van de inkomsten vooruitlopend op de tekorten in 2021. 
 
7.b Baten jaarrekening 2020 
De subsidie van de NFK, gefinancierd door KWF, is de grootste inkomstenbron en bestaat uit een 
basisbijdrage en te declareren kosten van BVN bij deelname aan NFK-projecten. Andere grote 
inkomstenbronnen zijn de contributie van de leden en Pink Ribbon. Daarnaast ontvangt BVN inkomsten 
uit donaties en nalatenschappen, subsidie van VWS-PGO en overige inkomsten. De directe kosten voor 
het jubileum zijn volledig gedekt met sponsorbijdragen door bedrijven. 
 
7.c Lasten jaarrekening 2020 
De lasten waren in 2020 lager dan begroot. Waar mogelijk zijn de lasten beperkt en door 
coronamaatregelen zijn activiteiten anders georganiseerd. De grootste uitgave is de personeelskosten 
en daarna de directe kosten voor de activiteiten. De kleinere posten bestaan uit kosten voor het 
bestuur, de algemene ledenvergadering, kantoor en huisvesting.  
 
Er vonden bewust budgetoverschrijdingen plaats met investeringen aan de website, de ontwikkeling van 
de Monitor Borstkankerzorg, het opzetten van een nieuw fundingprogramma en voor de extra eisen die 
de NFK heeft gesteld aan de accountantscontrole. 
 
7.d Kosten toegerekend naar activiteiten inclusief directe uren 
De kosten van de activiteiten bestaan uit directe uren en de directe kosten. De grootste posten zijn 
belangenbehartiging, informatievoorziening en verenigingsactiviteiten. Met name het lotgenotencontact 
is niet in geld uit te drukken, vanwege de vele uren die vrijwilligers hieraan besteden. 
 
7.e Vragen naar aanleiding van de toelichting op de jaarrekening 2020 
Er zijn geen vragen naar aanleiding van de toelichting op de jaarrekening 2020. 
 
8. Goedkeuren jaarrekening 2020 en decharge van het BVN-bestuur over het boekjaar 2020 
De algemene Ledenvergadering keurt via stemkaarten de jaarrekening 2020 unaniem goed en 
dechargeert het bestuur over het boekjaar 2020 met meerderheid van stemmen voor, één onthouding 
en één tegenstem. 
 
9. Begroting 2021 
9.a Toelichting op de begroting 2021 
De penningmeester licht toe dat 2021 was gestart als turbulent en zwaar jaar. In het begin van het jaar 
moest de begroting worden bijgesteld. KWF had namelijk gemeld dat zij vanuit de Pink Ribbon 
samenwerking geen mogelijkheden meer zagen om BVN op projectbasis te financieren. Daarnaast 
heeft NFK besloten andere keuzes te maken in de toedeling van de subsidie en de bijdrage aan BVN 
structureel en drastisch te verlagen. 
 
Het bestuur BVN heeft vervolgens uitgangspunten geformuleerd, namelijk dat in 2021 reserves worden 
ingezet om het jaar te overbruggen, in 2021 een plan wordt opgesteld om nieuwe financiering aan te 
trekken en dat de kosten worden gereduceerd zodat de begroting 2022 weer sluitend is. 
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9.b Prognose 2021 
De prognose voor 2021 is bijgesteld. De directeur heeft een nieuw plan doorgevoerd en zijn er minder 
formatieplaatsen beschikbaar binnen BVN. Er is sprake van een kleine kern vaste medewerkers en voor 
projecten wordt tijdelijk personeel aangetrokken. Door verschuiving in uren van medewerkers is ruimte 
ontstaan om een fondsenwerver aan BVN te verbinden. De focus heeft tot nu toe gelegen op de 
transitie. 
Sinds de zomer is met KWF een vijfjarige overeenkomst gesloten om onder het label Pink Ribbon 
samen te gaan werken. Dit leidt tot financiële stabiliteit en continuïteit voor de vereniging.  
 
9.c Vragen en antwoorden naar aanleiding van presentatie 
Er zijn geen vragen naar aanleiding van de toelichting op de begroting 2021. 
 
10. Pauze met rondleiding door het oncologisch centrum Meander Medisch Centrum 
De aanwezigen ontvangen een rondleiding door het onlangs geopende oncologisch centrum. 
 
11. Aftreden bestuursleden 
De voorzitter meldt dat de bestuurslid Christoph Marthaler deze ALV aftreed en bestuurslid  
Hans Sureveen in april 2021 is afgetreden .  
De voorzitter bedankt beide bestuursleden voor hun inbreng en enorme inzet voor BVN, zij waren van 
grote waarde voor het bestuur en BVN. 
 
Christoph Marthaler licht toe dat zijn vrouw in 2016 borstkanker kreeg, maar nu stralend in de zaal 
aanwezig is. Hij is in mei 2017 gekozen als bestuurslid van BVN. Speerpunt van Hans Sureveen en 
hem was met name het behartigen van de belangen van mannen met borstkanker. Als gevolg van de 
keuzes die hij heeft gemaakt, eindigt hierbij zijn bestuurslidmaatschap. 
 
12. Herverkiezing bestuurslid Maritza Fellinger 
De voorzitter licht toe dat Maritza Fellinger door het bestuur wordt voorgedragen voor haar tweede 
termijn als bestuurslid. 
 
Maritza Fellinger licht toe dat bij haar vijftien jaar en negen jaar geleden erfelijke borstkanker is 
geconstateerd, dit motiveert haar om bestuurslid van BVN te zijn. De steun en informatievoorziening 
aan kankerpatiënten is enorm belangrijk en de BVN voorziet daarin. Als organisatiecoach is ze een 
verbinder en helpt ze organisaties bij verander-, ontwikkel-, en leertrajecten. Na drie jaar 
bestuurslidmaatschap wil ze haar kennis en kunde inzetten voor BVN om de volgende termijn als 
verbinder en bruggenbouwer om BVN in een veranderende omgeving verder te ondersteunen. 
 
13. Uitslag bestuursverkiezing 
De algemene Ledenvergadering herkiest met meerderheid van stemmen Maritza Fellinger als lid van 
het BVN-bestuur, namelijk 23 stemmen voor, 2 stemmen tegen, 0 onthoudingen en 1 blanco stem. 
 
De algemene Ledenvergadering kiest met meerderheid van stemmen Marc van Leeuwen als lid van het 
BVN-bestuur, namelijk 24 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 1 onthouding en 1 blanco stem. 
 
De algemene Ledenvergadering kiest met meerderheid van stemmen Joke Pieterse als lid van het 
BVN-bestuur, namelijk 22 stemmen voor, 1 stem tegen, 1 onthouding en 2 blanco stemmen. 
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14. Jaarbericht 2020 & Jaarplan 2022 
De directeur vertelt het volgende over het jaar 2020 van BVN: 
- Het laatste openbare bezoek van koningin Máxima was bij het 40-jarig lustrum van BVN. De 

Koningin benadrukte het belang van de BVN. 
- De festiviteiten van het kroonjaar moesten door corona noodgedwongen online plaatsvinden.  
- BVN heeft de PGO support Impactprijs gewonnen met de implementatie het time-out project en 

gedeelde besluitvorming bij borstkanker. BVN heeft een voortrekkersrol als het gaat om het zijn 
van de eigen regisseur in het ziekteproces. 

- Een groot aantal B-actief bijeenkomsten is door corona uitgevallen. 
- Eind 2020 bleek dat de subsidie van KWF definitief zou worden beëindigd. 
- De basis van BVN is versterkt met de vernieuwde website, de keuzehulp online ondersteuning en 

de Monitor borstkankerzorg. 
- BVN behartigt de belangen van specifieke doelgroepen, onder andere mannen, ouderen en 

jongeren. 
 
De directeur vervolgt met haar verslag over 2021: 
- Het veranderplan voor de organisatie is door het bestuur vastgesteld en vanaf de zomer 

uitgevoerd. 
- Het bureau BVN heeft nu een formatie van ongeveer 7 à 8 fte. De transitie is gaande, waardoor 

alle aspecten nog niet duidelijk zijn. Er zijn vacatures die of op projectbasis of vast/flexibel 
kunnen worden ingevuld.  

- De jaarstrategie met vijf focuspunten wordt uitgevoerd. 
- Gezocht wordt naar de wijze van impact maken, al laat deze term zich moeilijk vertalen. 
- Oncogen heeft zich ontwikkeld tot de Stichting Erfelijke Kanker Nederland.  
- De digitale collectebus om vier projecten van BVN te ondersteunen wordt binnenkort gelanceerd. 
- De fondsenwerver gaat zich richten op de donateurs. 
- Met KWF zijn zeer kritische gesprekken gevoerd om de samenwerking met Pink Ribbon weer op 

te pakken en te versterken. De pilot van BVN met Think Pink Europe is om die reden gestopt. 
- De gevolgen van alle ontwikkelingen worden verwerkt in de begroting. 
- Het subsidiebudget van NFK is verschoven naar generieke belangenbehartiging. 
- De weinig beschikbare data over uitgezaaide borstkanker in Nederland is gepubliceerd op een 

placemat. Deze wordt ter bewustwording verspreid onder ziekenhuizen en zorgverleners. 
 
De directeur geeft een doorkijk naar 2022: 
- De samenwerking met KWF en met name Pink Ribbon wordt vormgegeven.  
- Het bouwen aan stabiliteit en duurzaamheid wordt voortgezet. 
- De onderzoeksagenda is een belangrijk thema. Aan onderzoeksprojecten worden vanuit het 

patiëntenperspectief thema’s meegegeven die van belang zijn en om het onderzoek te verrijken. 
- Van ZonMw is een bijdrage ontvangen voor een project over erfelijkheid. In 2022 volgt een 

campagne om de bewustwording te bevorderen over erfelijke aanleg. 
- De Monitor is een belangrijk instrument wat helpt bij de keuze voorafgaand aan de start van een 

behandeltraject.  
- De praatmaatjes is een-op-een lotgenotencontact waaraan grote behoefte is. 
 
15. Rondvraag 
De voorzitter van de LAR bedankt de directeur die op een vakkundige en harmonieuze een einde heeft 
gemaakt aan een onduidelijke en financieel onzekere periode. De LAR voelt zich gewaardeerd als 
serieuze gesprekspartner.  
 
16. Sluiting 
De voorzitter realiseerde zich, met name bij het stiltemoment door Steephy van Velsen, de introductie 
door Joke Pieterse en Marc van Leeuwen en aanwezigheid van vrijwilligers opnieuw dat kanker nooit 
verdwijnt. Het raakt haar hoe het team en de vrijwilligers zich met volle overgave en enthousiasme wil 
inzetten voor BVN. Dit gebeurt in gezamenlijkheid, vaak eensgezindheid en soms is een kritische 
reflectie nodig om tot gewogen besluiten te komen, die samen- en wisselwerking is heel plezierig, 
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Het bestuur van BVN heeft een veelbewogen jaar achter de rug. De vele formele en informele 
bijeenkomsten die digitaal hebben plaatsgevonden vroegen veel van de leden om - ondanks 
verschillende  perspectieven van de leden -en het aftreden van twee collega's  te komen tot zorgvuldige 
en afgewogen adviezen. Zij spreekt haar waardering uit voor haar mede bestuursleden. De algemene 
ledenvergadering motiveert en inspireert om 2022 met vertrouwen in te gaan.  
 
De voorzitter spreekt namens het bestuur haar waardring uit voor het team. En voor de directeur hoe zij 
in haar eerste jaar haar rol heeft ingevuld en draagvlak bij belanghebbenden heeft gecreëerd voor de 
meerjarenstrategie, reorganisatieplan en werkplan 
 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun betrokkenheid en inbreng en sluit de vergadering. 
 
 
Overzicht besluiten genomen algemene ledenvergadering BVN op 18 september 2021. 
 

1. De algemene ledenvergadering stelt met meerderheid van stemmen de jaarrekening 2020 vast. 

2. De algemene ledenvergadering dechargeert met meerderheid van stemmen het bestuur voor het 
in 2020 gevoerde beleid. 

3. De algemene ledenvergadering herbenoemt met meerderheid van stemmen Maritza Fellinger als 
lid van het bestuur BVN voor drie jaar. 

4. De algemene ledenvergadering benoemt met meerderheid van stemmen Marc van Leeuwen 
voor drie jaar als lid van het bestuur BVN. 

5. De algemene ledenvergadering benoemt met meerderheid van stemmen Joke Pieterse voor 
twee jaar als lid van het bestuur BVN.  

 


