
 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING NVKFAZ 2015 

DATUM   : dinsdag 17 maart 2015 

LOCATIE   : Zaalverhuur 7 te Utrecht 

ONTVANGST   : 10:00 - 10:30 uur 

VERGADERING  : 10:30 – 12:00 uur 

AANWEZIG   : 38 leden (incl. het bestuur) 

NOTULEN 

1. Opening en vaststelling agenda 
Er is een punt ingelast bij 7: voorstel splitsen van de opleidingen. 

 
2. Ingekomen stukken 

Er waren geen ingekomen stukken. 

3. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering, d.d. 15-05-2014 
Geen opmerkingen met dank aan Jeroen Welzen 

4. a. Jaarverslag verenigingsjaar  2014 
Liesbeth geeft een korte toelichting op het jaarverslag wat iedereen heeft kunnen lezen via de 
website. Elke commissie heeft een verslag geschreven van wat er gedaan is in 2014. 
 
Er zijn een aantal commissies die versterking kunnen gebruiken i.v.m. vertrekkende 
commissieleden. Liesbeth doet daarom een dringend beroep op de leden om erover na te 
denken actief te worden in een commissie en om dit door te geven aan de niet aanwezige 
collega’s. 
 
b. vertrekkende commissieleden:  
Willy Ramp neemt afscheid als voorzitter van de analysecommissie, na ca. 23 jaar. Zij is vanaf 
het begin betrokken geweest toen de commissies werden gevormd. Liesbeth bedankt haar en 
namens de vereniging wordt er een bon overhandigd. Willy heeft haar werkzame leven 
beëindigd en geniet nu van haar welverdiende vrije tijd. 

 
5. a. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2014 

b. vaststelling begroting 2015 
René geeft een toelichting op het financiële jaarverslag 2014 en de begroting voor 2015. 
 
c. contributie NVKFAZ 2015 en 2016: voorstel 2016: bedrag hetzelfde houden op 35,- p.j. 
Vraag: kan de contributie niet omlaag? Antwoord: de contributie is al jaren niet verhoogd. We 
zijn een goedkope vereniging. De vereniging heeft op dit moment voldoende reserves. Die 
worden gebruikt voor activiteiten voor alle leden. 
Van de aanwezige leden blijkt ca. 50% de contributie zelf privé te moeten betalen.  
De NVKFAZ wil bemiddelen om te proberen dat iedereen dit bedrag van de werkgever 
vergoed krijgt. 

 
 

6. a. Jaarverslag kascommissie boekjaar 2014 
De kascommissie heeft alle financiële zaken gecontroleerd en de penningmeester decharge 
verleend. Het verslag van de kascommissie wordt voorgelezen bij afwezigheid van de 
kascommissie. 
b. Verkiezing kascommissie 2015: 
  Herkiesbaar: Claudia van der Vis (LUMC, Leiden) 
    Aftredend, niet herkiesbaar: Paul Verduin 
 Benoeming nieuw kascommissielid: Margot Bakker (Rijnstate, Arnhem) 



 

 

 
7. Mededelingen / voorstellen commissies 

 
Opleidingencommissie: Bart Ruiter geeft een toelichting op het besluit om de structuur van de 
opleidingen te veranderen. Er komt een splitsing van de opleidingen in een farmaceutisch 
kwaliteitscontrole deel (QC) en een TDM/toxicologie deel. Hoe dit vormgegeven gaat worden 
is nog niet helemaal duidelijk, maar er zijn al ideeën over. Dit is besloten omdat er een trend is 
in het land dat analisten veelal of in het ene of in het andere vakgebied werkzaam zijn. Bij de 
opleidingen voor apothekersassistenten en ziekenhuisapothekers speelt ditzelfde. 
Dit heeft gevolgen voor de diplomering. In de afgelopen jaren zijn er maar 17 diploma’s 
uitgereikt voor specialist. Dat is veel minder dan het aantal mensen dat alle cursussen heeft 
gevolgd. De toegevoegde waarde van het diploma leeft niet echt.  
Natuurlijk blijft het mogelijk om in beide vakgebieden te specialiseren en dus beide 
opleidingen te volgen. 
Er wordt ook nog gelegenheid gegeven aan de mensen die het diploma nog graag willen 
behalen om dit af te ronden. 
 
De huidige opleidingencommissie wil graag het stokje overgeven aan de volgende lichting, 
maar gaat zeker nog medewerking verlenen om dit plan op de rails te zetten.  
Er zijn ca. 5 mensen nodig. Denk er over na en meld je aan als je het leuk vindt om hierover 
mee te denken! 
Vraag: hoeveel tijd kost dit per jaar: Antwoord van commissielid: ca. 14 dagen per jaar. 
 
Op de website komt info over de voortgang. 
  
Analysecommissie: als er behoeftes zijn aan specifieke gebruikersbijeenkomsten meldt dit aan 
de commissie.  
 
Website commissie: elke commissie heeft een afgevaardigde in de websitecommissie. 
 
Activiteitencommissie: doet een oproep aan alle analisten om presentaties te geven (kan voor 
de diplomering) 
 
VR: geen meldingen 
 
Vakbonden: namens de NVKFAZ zit Margot Bakker in de Landelijke Adviescommissie 
Ziekenhuizen, oftewel LAC. Zij heeft zich o.a. ingezet voor de nieuwe cao. Actie gevoerd en 
een interview gegeven voor Omroep Gelderland. 
De FNV vertegenwoordigt de gezamenlijke vakbonden. Er vinden veel onderhandelingen 
plaats. 
Er is een principe akkoord gesloten voor de nieuwe CAO ziekenhuizen. Margot is tevreden 
met het huidige akkoord. 
Verslechtering: wachtgeldregeling teruggang in aantal maanden. 
Flexcontracten wordt verminderd. Dat is positief. Er moet eerder een vast contract 
aangeboden worden. 
Lid zijn van de vakbond heeft wel zin!! 
 
Ook Margot Bakker zou het stokje wel willen overgeven, na zoveel jaren. Als iemand een keer 
mee wil lopen? Je krijgt volgens de cao vakbondsverlof. 5 keer per jaar vergaderen met 
vergoeding van de  kosten. Je moet feeling hebben met de vakbond.  
 
PR: Martijn Meuleman: er zijn minder sponsoren die affiniteit hebben met de vereniging. Ook 
door de crisis. Er is nog geen hoofdsponsor voor het lustrum. Wel een aantal sponsoren, t.w. 
Shimadzu, Charles River, Agilent, Thermo, Duchefa. 
Alle tips zijn welkom! 
 

8. Mededelingen / voorstellen bestuur 
 

11-15 okt. IATDM congres (zie website) 



 

 

Lustrum: 25 jarig bestaan van de NVKFAZ komt eraan! 20 maart is het precies 25 jaar geleden 
dat er getekend is bij de notaris. 
Meint Lukkien was daarbij aanwezig. Vrijdag 13 november 2015: feest!!! 
 
Begin 2016 wordt er weer een beleidsdag georganiseerd. Brainstormen over de toekomst van de 
vereniging. Op het lustrum wordt de datum bekend gemaakt. 
 
Op het lustrum zal voor de 5

e
 keer de Gouden Tip worden uitgereikt aan iemand of een groep 

mensen die bijzondere activiteiten gedaan heeft op het vakgebied. Nominaties kunnen 
aangedragen worden via de website. 
 
Er komt dit jaar nog een Extract uit, vanuit Arnhem. Komende jaren zijn er aanmeldingen om 
Extract te maken. 
Misschien kunnen er artikelen geplaatst worden van cursisten. Het hoeven niet allemaal eigen 
artikelen te zijn. 
De artikelen die in Extract komen moeten ook naar de websitecie gestuurd worden om op de 
website te zetten. 
Vraag: Worden artikelen gescreend voor ze in Extract komen? Nee. 
Voor de diplomering wel. (door de begeleidingscommissie) 
 
 
9. Bestuurssamenstelling: 

Er zijn dit jaar geen bestuurswisselingen. Het bestuur blijft in de huidige samenstelling. 

In 2016 treedt René (penningmeester) af, na 9 jaar bestuur. We moeten dus op zoek naar een 

nieuwe penningmeester (het zou mooi zijn om iemand in te werken voor René weggaat). 

 

 

10. Rondvraag / wvttk. 

Hiltjo: de huidige locatie voor de cursussen is niet ideaal. Is daar iets aan te doen? Antwoord: 
Er komt een andere locatie. 

 Abdel: wat is er voor samenwerking met de NVFZ?: Er is contact tussen de besturen. 
 Deze vereniging heeft een bredere doelgroep: assistenten, analisten, farm. medewerkers. 
 
 

11. Diploma uitreiking. 
Er is dit jaar geen diploma uitreiking voor specialist.  

De diploma uitreiking van de spec. cursus vindt vanmiddag aan het eind plaats. 
 
Uitreiking prijsvraag website:   
Hieke de Jong en Femy Smit hebben een kistje wijn gewonnen. Zij waren de eersten met het 
inzenden van de oplossing. 
Maaike van Dijk en Sabine Voortman krijgen een fles wijn voor de moeite van inzenden. 
 
 
Om 11.55 uur sluit Liesbeth de vergadering, met dank aan de activiteitencommissie voor de  
organisatie en de goede locatie. 


