Verslag bestuursvergadering Vrienden van de FODOK
Amsterdam, 10 juni 2018

Aanwezig: Toine van Bijsterveldt (voorzitter, secretaris, verslag), Fernando Roxo Lino
(penningmeester), Map van der Wilden (lid).
(Map van der Wilden is ook voorzitter van het bestuur van de FODOK.)
1. Opening
Toine opent de vergadering.
2. Vaststelling agenda
De agenda van de vergadering wordt vastgesteld.
3. Verslag vergadering 12 mei 2017
Het verslag van de jaarvergadering 2017 wordt goedgekeurd.
4. Voortgang 2017
De Belastingdienst verplicht ANBI-organisaties een website bij te houden met relevante
(voorgeschreven) gegevens. De website is aangehangen bij de FODOK-website
(http://www.fodok.nl/fodok/vrienden-van-de-fodok/).
Bestuur
In 2017 waren er geen wijzigingen in het bestuur van de Vrienden.
5. Financiële verslaglegging 2017
Er waren geen onkosten, behalve bankkosten.
De jaarstukken worden goedgekeurd, met dank aan penningmeester Fernando Roxo Lino,
aan wie decharge wordt verleend.
6. Beleidsplan 2016-2020
Het Beleidsplan 2016-2020 is vastgesteld tijdens de jaarvergadering 2017.
7. Gang van zaken FODOK
 Het bestuur van de FODOK heeft het moeilijk. Er zijn serieuze financiële problemen
ontstaan, o.a. doordat de financiële verantwoording van een groot project door de
financier is afgewezen. FODOK heeft daartegen bezwaar aangetekend.
 Door de financiële problemen heeft het FODOK-bestuur zich begin 2018 genoodzaakt
gezien het aantal werkuren van de bureaumedewerkers te verkleinen. Stichting
Vrienden van de FODOK heeft daarbij financieel geholpen.
 De FODOK heeft, samen met andere belangenbehartigers, een belangrijke rol gespeeld
in de emancipatie van doven. De FODOK en haar zusterorganisaties zoeken naar hun
nieuwe rol in de veranderende maatschappij en naar hun mogelijkheden van onderlinge
samenwerking. Het bestuur van de FODOK heeft Jaap Kemkes en Janita Janssen begin
2018 gevraagd een analyse te maken van de financiële situatie en van de
toekomstmogelijkheden. Stichting Vrienden van de FODOK heeft daarbij financieel
geholpen.
8. Wat verder ter tafel komt
Geen bijzonderheden.
9. Sluiting

1

Toine sluit de vergadering, onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun inbreng en inzet.
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