
 

 

VOORLOPIGE NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING NVKFAZ 2019 

DATUM   : donderdag 14 maart 2019 

LOCATIE   : Zalen van zeven, Boothstraat, Utrecht 

ONTVANGST   : 10:00 - 10:30 uur 

VERGADERING  : 10:30 – 12:00 uur 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

 
Opening door de dagvoorzitter: Marieke Nooijen. Er zijn een aantal huishoudelijke 
mededelingen en het verzoek of alle aanwezigen de presentielijst willen tekenen. 
Totaal aanwezig bij de ALV: 47 leden. 

 Ragna verwelkomt iedereen op de 29e ledenvergadering van de NVKFAZ. 
Vaststelling agenda: geen toevoegingen. 
 

2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

 
3. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering, d.d. 10 april 2018. 

N.a.v. de vraag van Ruud Huisman vorig jaar: aandacht voor de vraag: hoe kun je jongeren 
binnenhalen in het vak en vasthouden? Het bestuur had beloofd om terug te komen op deze 
vraag. Hier komen we in het nieuwe beleid op terug (beleidsdag wordt georganiseerd begin 
2020). 
De notulen zijn goedgekeurd. 
 

4. Verenigingsjaar 2018 
a. Jaarverslag verenigingsjaar 2018. 

Het jaarverslag wordt toegelicht door Christa. 
 

b. Verslag commissies 
De activiteiten van elke commissie in 2018 worden door de commissieleden zelf toegelicht. 
 
Analysecommissie: op 14 mei a.s. staat er een bijeenkomst op het programma over ISO 
15189. 
Er komt een enquete om de behoefte aan het inkopen van standaarden te peilen. 
 
Websitecommissie: Paul Zijlstra: de problemen met de database zijn opgelost. 
 
Activiteitencommissie: Het lustrum (30 jaar!) komt dichterbij. Annelies doet een oproep 
voor mensen die het leuk vinden om te helpen bij de organisatie van het lustrum. 
 
Het blijft moeilijk om sprekers te vinden voor de diverse activiteiten.  
Door het vertrek van Marieke komt er een plaats vrij in de activiteitencommissie. 
 
Opleidingencommissie: Yvette vertelt dat de eerste cursus in de nieuwe vorm 
(farmaceutische analyse) een succes was. Een aantal verbeterpunten zijn meegenomen in 
de huidige cursus (TDM). 
De TOX cursus is als positief ervaren. 
 
De opleidingencommissie heeft een eigen emailadres: opleidingen@nvkfaz.nl 
Graag feedback van leden wat betreft de volgende cursus. Er lijkt op dit moment meer 
interesse in de TDM cursus, dan in farmaceutische analyse.  
Welke cursus er volgend jaar gegeven gaat worden, is nog niet bekend. Dit wordt ook 
meegenomen in het hoofdanalistenoverleg. 
 
PR: Jan Wieferink is niet aanwezig. 



 

 

  
Alle commissie leden ontvangen een bewijs van actieve deelname in de vereniging in 
2018. 

 
c. Vertrekkende commissieleden: 

Er wordt afscheid genomen van Marieke Nooijen en Paul Verduin (niet aanwezig).  
 
Paul is al lang lid van de vereniging. Hij heeft in diverse commissies en het bestuur 
gezeten. Vrolijk, enthousiast en op de achtergrond aanwezig. 
 
Marieke heeft niet zo lang in de commissie gezeten, vanaf het vorige lustrum. Zij heeft een 
nieuwe baan bij Thermo, dus daarom gaat ze ons verlaten. Ze zal zeker langskomen bij 
diverse labs in haar nieuwe functie. (misschien kan ze een goed woordje voor ons doen 
voor sponsoring van ons lustrum?) 
 
Zowel Paul als Marieke worden bedankt voor hun inzet voor de NVKFAZ en ontvangen 
een presentje. 
 

d. Samenstelling bestuur: Jeroen is aftredend maar herkiesbaar.  
Daarmee blijft de samenstelling van het bestuur dit jaar ongewijzigd. 
Toetreden nieuwe bestuursleden: kan altijd. Er is een mogelijkheid om mee te lopen in het 
komende jaar en dan toe te treden in 2020. 
 

5. Financiën 
a. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2018 

Vincent geeft een toelichting op het financiële jaarverslag. 
De financiën zijn gezond te noemen. Er zijn reserves voor onvoorziene zaken en het 
lustrum. 

b. Jaarverslag kascommissie boekjaar 2018 
Paul Zijlstra en Marieke Nooijen hebben de kascontrole voor hun rekening genomen. 
De financiën zijn goed bevonden en daarmee wordt penningmeester Vincent Attevelt 
décharge verleend. 

c. Verkiezing kascommissie 2019: 
Aftredend, niet herkiesbaar: Paul Zijlstra en Marieke Nooijen 
Nieuwe kascommissie: 
René Wisselo (SFG, oud penningmeester) 
Johan Miltenburg (LUMC) 
 

d. vaststelling begroting 2019 
Er is geen bedrag begroot voor het lustrum, want dat is meestal redelijk kostendekkend 
door sponsoren. 

e. contributie NVKFAZ 2020 
De contributie blijft in 2020 gehandhaafd op  € 35,- p.j. 

 
6. Mededelingen bestuur  

Beleidsplan: er is niets veranderd tov het vorig verslag van Liesbeth. 
Beleidsdag: in januari 2020 wordt er weer een beleidsdag georganiseerd om na te denken over 
de toekomst van de vereniging. Alle input van leden is zeer welkom. 
 
Jongerendag: deze wordt in 2019 weer georganiseerd.  
Margot: Graag een verslag daarvan op de ALV. Er heeft een verslag op LinkedIn gestaan, met 
foto’s. Henri vertelt in het kort iets over de vorige dag in 2017. 
Volgende keer: korte verslagen van alle georganiseerde bijeenkomsten! 
 
Lustrum in 2020: in 2020 hopen we het 30 jarig jubileum van de NVKFAZ te vieren..  
 
Extract: komt in 2019 uit. Redactie: Isala in Zwolle. Artikelen kunnen aangeleverd worden. 
 
Er is een sjabloon gemaakt met de taakomschrijvingen binnen de vereniging. Deze komen op 
de website. Hier staan de taken binnen het bestuur en de commissies uitgelegd. 



 

 

 
7. Vakbondsnieuws:  

Margot Bakker vertelt in een presentatie het een en ander over de vakbond. 
 
Margot heeft aangegeven te gaan stoppen met haar actieve rol in de vereniging. 
Margot is vele jaren actief geweest binnen de vakbond en zou graag het stokje nu willen 
overdragen aan iemand anders.  
Ankie Mulder, MC Leeuwarden, is bereid om Margot’s taken over te nemen. Daar zijn we heel 
blij mee! 
We nemen op gepaste wijze afscheid van Margot. Zij krijgt uit handen van Ragna een mooi 
hangertje aan een kettinkje (met betekenis).  
Margot wordt bedankt voor haar inzet. 
 

8. Rondvraag: 
Er zijn geen vragen 
 

9. Sluiting van de vergadering. 
Ragna sluit om 11.30 uur de vergadering. 

 

 

 

Christa Westra, secretaris NVKFAZ 

April 2019 


