NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING NVKFAZ 2018
DATUM

: dinsdag 10 april 2018

LOCATIE

: de Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort

ONTVANGST

: 10:00 - 10:30 uur

VERGADERING

: 10:30 – 12:00 uur

1. Opening en vaststelling agenda
Henri begint, namens de activiteitencommissie, met een aantal huishoudelijke mededelingen.
e
Liesbeth heet alle leden welkom op de 28 ledenvergadering van de NVKFAZ.
Fijn dat er zoveel mensen aanwezig zijn vandaag. We zijn er trots op dat er zo veel activiteiten
georganiseerd worden waar mensen op af komen.
Vaststelling agenda: toevoegen bij punt 5.b: diploma uitreiking.
Punt 4 komt te vervallen.
2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering, d.d. 23 maart 2017
Opmerking: het afronden van de post HBO opleiding kan alleen nog in 2018. Daarna niet meer.
De notulen zijn goedgekeurd.
4. Verenigingsjaar 2017
a. Jaarverslag verenigingsjaar 2017
Christa licht het jaarverslag van het secretariaat toe.
b. Verslag commissies
Alle commissies geven een beknopt overzicht van hun activiteiten in 2017, zoals ook
vermeld in het jaarverslag.
De opleidingencommissie wordt extra in het zonnetje gezet door Liesbeth vanwege de
hervorming van de opleidingen. Met name dank aan Yvette Nijman die als voorzitter van
de commissie de kar heeft getrokken om de nieuwe opleidingen te realiseren!
Alle commissie leden ontvangen een bewijs van actieve deelname aan de vereniging in
2017.
Petra Beunk-Anbrawo krijgt haar diploma klinisch farmaceutisch specialist uitgereikt van
Liesbeth. Van harte gefeliciteerd!
c.

Vertrekkende commissieleden:
Er nemen een aantal leden afscheid van de diverse commissies, te weten:
Henk de Vos (analysecommissie)
Ben Snel (opleidingencommissie)
Bart Ruiter (opleidingencommissie)
Corrie Haring (opleidingencommissie), niet aanwezig
Mariska Klerks (opleidingencommissie), niet aanwezig
Michelle Drijfhout-Buijsman (opleidingencommissie), niet aanwezig
Allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet voor de NVKFAZ. Daarbij dient vermeld te
worden dat Henk, Ben, Corrie en Bart al bijna vanaf de oprichting van de NVKFAZ in 1991
actief zijn geweest in diverse functies binnen de vereniging!

d. Voorstellen kandidaat bestuursleden
Maaike van Dijk heeft zich kandidaat gesteld voor het bestuur en stelt zichzelf voor.
Maaike is werkzaam in ziekenhuis Rivierenland in Tiel.
e. Stemming voorzitter en nieuw bestuurslid

Liesbeth de Wolf gaat haar taak als voorzitter neerleggen omdat zij al enige tijd buiten het
werkveld van de NVKFAZ werkzaam is. Het is jammer dat zij het bestuur gaat verlaten
maar gelukkig is Ragna Edelman-Meenhorst bereid om de taak van voorzitter op zich te
nemen.
Volgens de statuten moet er schriftelijk gestemd worden over de toetreding van Maaike tot
het bestuur en over de benoeming van Ragna tot voorzitter.
Er zijn 51 geldige stemmen uitgebracht en 12 stemmen via machtigingen. Allen hebben
aangegeven dat zij akkoord gaan met Ragna als voorzitter en Maaike als bestuurslid.
Liesbeth draagt letterlijk de voorzittershamer over aan Ragna.
5. Financiën
a. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2017
Vincent geeft een toelichting op de balans en de resultatenrekening.
b. Jaarverslag kascommissie boekjaar 2017
Paul Zijlstra en Paul Verduin hebben de financiën doorgenomen en akkoord bevonden.
Zij verlenen de penningmeester Vincent Attevelt décharge.
c. Verkiezing kascommissie 2018:
Herkiesbaar:
Paul Zijlstra
Aftredend, niet herkiesbaar: Paul Verduin
Nieuw lid kascommissie:
Marieke Nooijen
d. vaststelling begroting 2018
Er is een vraag waardoor de huur voor de locatie van de opleidingen zo is toegenomen:
Voorheen vonden de opleidingen plaats in het Meander Ziekenhuis tegen een heel lage
prijs, maar dat is sinds de verhuizing van het ziekenhuis niet meer mogelijk. Vandaar dat is
uitgeweken naar een ruimte, die commercieel gehuurd moet worden. De prijs van de
opleidingen is verhoogd, waardoor de opleidingen nog steeds kostendekkend blijven.
e. contributie NVKFAZ 2019
De contributie kan ook in 2019 gehandhaafd blijven op € 35,- p.j.
6. Mededelingen / voorstellen bestuur
Er zijn geen mededelingen.
7. Vakbondsnieuws: Generatiebeleid
Margot Bakker legt aan de hand van een presentatie uit wat het generatiebeleid in de CAO
Ziekenhuizen precies inhoudt.
Als er vragen over zijn, dan graag mailen naar Margot: mbakker@rijnstate.nl
Ruud Huisman vraagt waarom het nu weer over de “oudere” werknemers gaat, maar niet over
het aantrekken en behouden van jong(er) personeel.
Dit wordt meegenomen door het bestuur. Dit onderwerp is ook interessant voor het overleg van
de hoofdanalisten.
8. Beleidsplan “wervelend naar 2020”. Tussenstand.
Liesbeth geeft aan de hand van een presentatie een indruk van de tussenstand van het
beleidsplan Wervelend naar 2020. Het laat zien wat er gerealiseerd is en wat (nog) niet.
Deze presentatie is te zien op de website onder symposiummiddag 2018.
9. Rondvraag / wvttk.
Eric Machielsen (Eindhoven): zijn er labs die de herkwalificaties van het personeel al geregeld
hebben? Ruud Huisman (Erasmus) heeft dit voor Eric.
10. Sluiting van de vergadering.
Liesbeth neemt afscheid en bedankt alle bestuursleden die met haar samengewerkt hebben in
haar tijd als voorzitter van de NVKFAZ.
Ze benadrukt dat Ragna het niet alleen hoeft te doen, maar wordt bijgestaan door goede
bestuursleden.
Ragna sluit om 12.20 uur de vergadering.
Christa Westra, secretaris NVKFAZ
April 2018

