
Voorzitter/Bestuurslid NVKFAZ gezocht! 
 

Beste leden, 

Graag vragen we jullie aandacht voor het volgende: 

Het bestuur van de NVKFAZ heeft je nodig. De huidige voorzitter, Liesbeth de Wolf, zal het 
komende jaar afscheid nemen, vanwege een functie in een ander vakgebied. Er blijven 5 
enthousiaste bestuursleden over. Dit bestuur zoekt een collega-analist die de rol van 
voorzitter wil vervullen. Daarom sturen we deze oproep aan alle leden, om te overwegen om 
deze leuke rol te vervullen. Met name ‘niet-hoofdanalisten’ vragen we om te reageren, zodat 
de balans binnen het bestuur bewaard blijft. 

We kunnen ons indenken dat het spannend is om zitting te nemen in een bestuur en 
helemaal om direct voorzitter te worden. We willen daarom het nieuwe bestuurslid aanbieden 
om eerst een paar bestuursvergaderingen bij te wonen om een indruk te krijgen. Verder kan 
Liesbeth de nieuwe voorzitter nog inwerken zodat de stap minder groot is.  

Wie komt ons helpen om het enthousiaste bestuur te versterken? 

 Ben jij onze nieuwe voorzitter? 

       

Ervaring is niet vereist, wel nieuwsgierigheid en enthousiasme. 

Wat houdt het praktisch in om de voorzitter van het bestuur te zijn, en wat krijg je ervoor 
terug? 

- 5x per jaar een bestuursvergaderingen leiden, onderverdeeld in: 
3 kale bestuursvergaderingen 
1 vergadering met de commissies en de VR (november) 
1 vergadering gekoppeld aan de algemene ledenvergadering (ALV in maart). 

- Contactpersoon zijn vanuit het bestuur naar een commissie met mogelijk 1 a 2x per 
jaar een commissievergadering. 

- Zorgen voor goede sfeer en fijne samenwerking binnen de vereniging. 
- Veel nieuwe formele en informele contacten maken en (lab-)ervaringen delen, zowel 

binnen als buiten de NVKFAZ. 
- Verbreding van je blikveld, nieuwe ervaringen opdoen, voldoening en plezier, enz..       

Aanmelden kan (vόόr 9 maart 2017) bij het secretariaat: secretariaat@nvkfaz.nl 

Je kunt alle leden van het bestuur bellen voor extra informatie.  

- Christa Westra, AHZ (Den Haag), tel: 070-3217181 keuze 1  
- Henri Robben, Isala Klinieken (Zwolle), tel: 038-4244470  
- Vincent Attevelt, UMCU (Utrecht), tel: 088 7556088 
- Marry Duin, UMCG (Groningen), tel: 050-3614081, 
- Jeroen den Burger, OLVG (Amsterdam), tel 020-5993947 
- Liesbeth de Wolf, Amsterdam, tel: 06-24477427 
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