NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING NVKFAZ 2017
DATUM

: donderdag 23 maart 2017

LOCATIE

: Zaalverhuur 7, Boothstraat 7 Utrecht

ONTVANGST

: 10:00 - 10:30 uur

VERGADERING

: 10:30 – 12:00 uur

1. Opening en vaststelling agenda
Welkom door de voorzitter van de NVKFAZ Liesbeth de Wolf.
2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering, d.d. 24 mei 2016
Er zijn geen opmerkingen over de notulen.
4. Verslag van alle commissies en vakbondsnieuws.
Analysecommissie:
Door omstandigheden is er al een tijd niet vergaderd. 24 maart is er weer een vergadering
gepland. De analysecommissie heeft niet veel leden meer!
Daarom een oproep voor nieuwe commissieleden: zowel QC als TDM collega’s!
Websitecommissie:
De website loopt goed. Social media valt tegen. Hiltjo stopt als commissielid en voorzitter van
deze commissie. Er zijn nieuwe commissieleden nodig: Paul Zijlstra meldt zich aan.
Activiteitencommissie: in deze commissie zijn wat wisselingen geweest in de samenstelling,
maar de commissie is goed bezet en functioneert goed.
Opleidingencommissie: zie punt 5 (zie jaarverslag)
Vakbondsnieuws:
Presentatie door Margot Bakker over de onderhandelingen voor de nieuwe CAO Ziekenhuizen
(info komt op de website te staan)
5. Toelichting opleidingencommissie op de nieuwe opleidingen.
Yvette Nijman geeft middels een presentatie een toelichting op de ontwikkelingen omtrent de
nieuwe opleidingen.
Wegens vertrek van een aantal huidige commissieleden zijn er nieuwe mensen nodig voor de
commissie.
Voor sommige modules zijn nog geen docenten beschikbaar. Als jullie geschikte docenten
weten, meldt het aan de commissie!
De cursus toxicologie gaat door in 2017: 2,3 en 4 november in UMCU (min. 6, max. 10
deelnemers). De inschrijving start binnenkort. Info komt op de website.
In juni wordt besloten wanneer de eerste cursus nieuw stijl van start gaat. Dan kan ook
besloten worden met welke van de 2 cursussen gestart gaat worden.
Vraag aan de leden: voor welke cursus is het meeste animo op dit moment? Van de
aanwezigen zijn meer opgestoken handen voor de cursus kwaliteitscontrole dan voor
TDM/Toxicologie.
Diploma post-HBO accreditatie: aanvraag indienen kan tot 01-01-2018. In heel 2018 kan het
nog afgerond worden.

6. Verenigingsjaar 2016
a. Jaarverslag verenigingsjaar 2016
Het jaarverslag van 2016 is te lezen op de website.
Bij de beleidsdag waren weinig leden aanwezig. Er zijn een aantal acties voortgekomen uit
de beleidsdag die nog naar de leden toe kenbaar gemaakt gaan worden.
b. Vertrekkende commissieleden: Hiltjo Kuiper, Jacob Diepenbroek, Wieneke Geijteman en
Bart v.d. Nagel
Mariska Klerks blijft nog in de commissie tot het plan van de hervormingen af is.
De vertrekkende commissie leden worden bedankt voor hun inzet en krijgen daarvoor een
presentje.
c.

Voorstellen kandidaat bestuursleden
Er heeft zich één kandidaat bestuurslid gemeld: Ragna Meenhorst. Door persoonlijke
omstandigheden kon zij niet op de ALV aanwezig zijn.
Er is schriftelijk gestemd over haar toetreding tot het bestuur: er zijn 48 geldige stemmen
uitgebracht en 12 stemmen via machtigingen. Allen hebben unaniem aangegeven dat
Ragna welkom is in het bestuur.

7. Financiën
a. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2016
Vincent licht de balans en de resultatenrekening toe.
Er zijn geen opmerkingen.
b. Jaarverslag kascommissie boekjaar 2016
Margot Bakker en Paul Verduin hebben alle financiële zaken bekeken en verlenen de
penningmeester Vincent Attevelt décharge.
Het verslag van de kascommissie wordt voorgelezen door Paul Verduin, één van de leden
van de kascommissie.
c. Verkiezing kascommissie 2017:
Herkiesbaar: Paul Verduin
Aftredend, niet herkiesbaar: Margot Bakker
Nieuw lid kascommissie: Paul Zijlstra
d. Vaststelling begroting 2017
Er zijn geen opmerkingen over de begroting.
e. Contributie NVKFAZ 2018
De contributie blijft gehandhaafd op 35,- p.j.
8. Mededelingen / voorstellen bestuur
N.a.v. het beleid zijn er plannen gemaakt voor de komende tijd:
Eén item wat naar voren gekomen is, is het werven van meer actieve leden.
Henri heeft het plan opgevat om een NVKFAZ jongerendag te organiseren voor alle analisten
onder 35 jaar, leden en niet leden. De bedoeling is om jonge collega’s warm te maken voor de
vereniging.
Deze dag gaat plaatsvinden op dinsdag 10 okt. 2017. Details volgen later op de website!
Vraag van de leden: komt er ook iets voor mensen die nieuw in het werkveld zijn, maar boven
de 35? Bestuur: goed idee voor de toekomst.
Jeroen den Burger wil een overleg plannen voor hoofdanalisten en heeft daartoe een mail
verstuurd aan alle contactpersonen van de instellingen.
Er zijn op dit moment ca. 11 reacties ontvangen (van de ca. 70 instellingen), allemaal positief.
Graag nog meer reacties!
Wat betreft kwalificaties (een hot item voor ISO 15189!) Er wordt van deze dag een certificaat
van deelname uitgereikt aan allen die hier aanwezig waren. Wordt binnenkort aan ieder
toegezonden.
Uitslag enquête activiteitencommissie:
De activiteitencommissie heeft onlangs per mail een enquête verzonden naar alle leden.

Annelies laat de resultaten in een presentatie zien.
De enquête is ingevuld door 107 van de 234 leden. Dat is 46%.
Van 49% van alle instellingen hebben mensen gereageerd
Ca. 9 analisten werken er gemiddeld per instelling.
Er was beloofd een taart te verloten onder de inzenders. Marry trekt een lootje uit alle
instellingen die gereageerd hebben: het Maasstad lab wint de taart!
Wat belangrijk is: als vereniging zichtbaar zijn!
Uitdaging: ca. 1/3 van alle analisten in Nederland in ons werkveld is maar lid.
Dat is voor verbetering vatbaar!
9. Rondvraag / wvttk.
Martijn Meuleman: hoe zit het met het regio overleg? Sommige regio’s liggen plat. Loopt niet
in elke regio even goed.
Dit klopt niet met de uitslag van de enquête.
Regio Zuid Holland is bezig om het overleg weer van de grond te krijgen.
René Wisselo: wat is de status van de VR? de VR is de vertegenwoordiging van de regio’s, de
connectie tussen leden en niet leden. Op de ALV vorig jaar is afgesproken dat de VR bij elkaar
komt als daar een aanleiding voor is.
Corrie Haring bedankt het bestuur voor hun inzet en enthousiasme.
10. Sluiting van de vergadering
Liesbeth sluit om 12.05 uur de vergadering.
Met dank aan de activiteitencommissie voor de goede organisatie!

Christa Westra
secretaris NVKFAZ
03-04-2017

