
Notulen van de algemene ledenvergadering 2013 van de NVKFAZ.

  
Lokatie    : Villa Heideheuvel, mediapark te Hilversum 
Datum    : Dinsdag 28 mei 2013 
Aanvang   : 10:30 
Notulist   : Cyrien Linders 
Aantal personen aanwezig : 31 pers.  

1. Opening 
De voorzitter, Jani Hoek opent de vergadering.  

2a. Ingekomen stukken. 
Er zijn geen ingekomen stukken.  

2b. Uitgaande post. 
De stukken van de ALV staan op de website.  

3. Notulen van de vorige ALV, dd 26 april 2012. 
Vraag van Cock van der Velden:  
Op Pagina 2: waar kan ik het nieuwe reglement vinden?  
Antwoord: Dit is te downloaden via de website. 
Rectificaties: 
- pagina 2, punt 6a en 8a: Krista moet Christa zijn. 
- pagina 3, punt 11: er stond "rijnstate wil bij regio noord ingedeeld worden ipv midden", dit moet zijn 
"rijnstate wil bij regio midden ingedeeld worden ipv noord". 
- pagina 3, punt 11: editie van juni/juli 2012 van Extract: er staat "Amersfoort", dit moet "Apeldoorn" zijn.  

4a. Jaarverslag verenigingsjaar 2012. 
Er zijn geen vragen of commentaar op het jaarverslag.  

4b. Vertrekkende commissieleden. 
- Vertrekkend commissielid van de activiteiten commissie: Paul Zijlstra. Hij is sinds het begin van dit jaar 
van werkgever gewisseld en werkt nu in het VU Medisch centrum, waar ook de voorzitter van de 
activiteitencommissie, Jeroen den Burger, werkt. Paul Zijlstra wordt in de activiteitencie vervangen door 
een analist uit Utrecht.  

5. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2012, vaststelling begroting 2013 en contributie. 
De penningmeester, Rene Wisselo, licht het overzicht van 2012 en de begroting van 2013 toe. 
Enkele toelichtingen zijn: 
- Resultaat van inkomsten opleidingen waren hoger dan begroot: de opleidingen zijn beter bezocht dan 
verwacht, ook namen er veel niet-leden deel aan de cursussen. Zij betalen een hoger bedrag. 
- WA verzekering: in 2012 geen rekening gehad, in 2013 dus 2x. 
- PUOZ labdag: de vereniging zou 25,- per analist terugkrijgen. Er waren 47 analisten aanwezig, maar de 
vereniging heeft nog niets ontvangen. 
- Kamer van koophandel: sinds 2013 hoeven beroepsverenigingen geen contributie meer te betalen. 
- De contributie blijft gelijk.  

6a. Jaarverslag kascommissie boekjaar 2012. 
Kascommissielid Christa Westra is aanwezig: de begroting is akkoord bevonden.  

6b. Verkiezing kascommissie 2013. 
Aftredend, niet herkiesbaar (na een termijn van 2 jaar): Henk de Vos. 
Benoeming nieuw lid: Anneke Harteveld, zij gaat het overnemen van Henk.  

7. Mededelingen/voorstellen commissies.  



Analysecie: Corry Haring: het lijkt haar verstandig dat de vereniging invloed gaat uitoefenen bij de 
overgang van CCKL naar ISO: Er zijn veel open stukken ter eigen interpretatie, waar wij, als vereniging, 
mogelijk advies, anders wordt dat mogelijk gedaan op een manier die niet werkbaar is voor ons.  
Kunnen wij als vereniging daar iets mee? Waar ligt de ruimte, hoe willen wij dat ingevuld hebben? 
Het bestuur geeft aan dat zij gaan bekijken hoe wij daar een rol in kunnen spelen en wie we hiervoor 
kunnen benaderen (bijv de bij CCKL aangesloten labs).  

Opleidingencie: nieuwe locatie nodig voor opleiding: Meander medisch centrum Amersfoort gaat 
verhuizen, dus locatie is niet meer beschikbaar. 
Cursussen dit jaar: deze zijn nog niet vol: nu te weinig deelnemers om door te gaan: 
Toxcursus: nu 6 pers (min. 8 pers) 
Gevorderden cursus: nu 4 of 5 pers.  

8. Mededelingen/voorstellen bestuur. 
Website: Paul Verduin: we zij bezig met een nieuwe structuur van de website. Er is een website 
commissie opgesteld om de website te voorzien van een nieuwe indeling zodat deze overzichtelijker 
wordt. 
Facebook: de vereniging heeft een facebook-account aangemaakt, deze is in de lucht en je kunt je 
hiervoor aanmelden. 
LinkedIn: de vereniging heeft een linkedin-account aangemaakt, deze is in de lucht en je kunt je hiervoor 
aanmelden.  

Extract: 
- in 2013 brengt Arnhem nog een editie uit. 
- in 2014 brengen Den Haag en het VU een editie uit: samen of apart, dit gaan zij onderling nog 
bespreken.  

VR: Eric Machielsen: De VR is 2x bij elkaar geweest: besproken is oa of er een landelijk hoofd-analisten-
overleg georganiseerd kan worden. De VR heeft afgelopen keren introducés meegenomen om de 
vereniging wat meer bekendheid te geven bij andere collega's, dit is goed bevallen en zij gaan hiermee 
door.  

9. Bestuurssamenstelling. 
Binnen het bestuur zijn op dit moment 3 vacatures.  

Schema van aftreden: deze is te downloaden via de website: 
- Rene Wisselo: penningmeester: 2013 aftredend, maar herkiesbaar: bij deze is Rene herkozen. 
- Paul Verduin: vice-voorzitter: 2013 aftredend, niet herkiesbaar.  
- Ben Greijdanus: 2014 aftredend, niet herkiesbaar. 
- Jani Hoek: zij geeft aan dat zij het 2e termijn afmaakt, maar geen 3e termijn zal volmaken.  

Aftreden Paul Verduin: 
Paul treedt af in het bestuur als vice-voorzitter. 
Dankwoord voor Paul door Jani. 
Afscheidswoord door Paul.  

Nieuwe secretaris: 
Christa Westra is benoemd als secretaris.  

Vacatures kascommissie: 
Omdat Christa benoemd is als secretaris, mag zij de kas controle niet meer doen. 
Paul Verduin meldt zich en is benoemd als nieuw kascommissielid. 
Paul blijft wel in de websitecie.    



10. Rondvraag: 
Martijn Ribbink: er mogen momenteel geen MBO-ers deelnemen aan de opleiding, terwijl er wel MBO-
candidaten zijn. Kan dit gewijzigd worden? 
Corry Haring geeft aan dat voor de introductie-cursus en de tox-cursus een HBO-denkniveau vereist is en 
voor de specialistische cursus een HBO- diploma vereist is. MBO-ers met ervaring kunnen dus wel 
deelnemen aan de introductie-cursus en de tox-cursus, maar niet aan de specialistische cursus. Corry 
geeft aan dat het een post HBO opleiding is en dat zij dit niveau willen behouden. Uit het verleden is 
gebleken dat MBO-candidaten een vertraging gaven in de cursus.  

11. Sluiting van de vergadering. 
De vergadering is gesloten om 11:40.  

Diploma uitreiking: 
Het 16e diploma post HBO geaccrediteerde opleiding is uitgereikt aan: Yvette Wempe, Amphia 
ziekenhuis, Breda. 


