
 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING NVKFAZ 2020 

DATUM   : dinsdag 11 februari 2020 

LOCATIE   : Musis Stadstheater, Arnhem 

ONTVANGST   : 10:00 - 10:30 uur 

VERGADERING  : 10:30 – 12:00 uur 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

Opening door Ragna van deze 30e ledenvergadering van de NVKFAZ. Dit jaar is deze in 
compleet ‘nieuwe stijl’. Vorig jaar kregen wij als bestuur de tip om het anders te doen, dus 
hierbij. We horen graag wat jullie ervan vinden tijdens de lunch!  
Er wordt door Inge, namens de activiteitencommissie, nog een aantal huishoudelijke 
mededelingen medegedeeld.  
Totaal aanwezig bij de ALV: 37 leden. 
Vaststelling agenda: geen toevoegingen. We hebben geen rondvraag meer, maar stel vragen 
gerust tijdens de ALV. 

 
2. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering, d.d. 14 maart 2019. 

Geen op- of aanmerkingen. De notulen zijn goedgekeurd. 
 

3. Verenigingsjaar 2019 
a. Jaarverslag verenigingsjaar 2019 

Het jaarverslag wordt toegelicht door Christa. 
 

b. Verslag commissies 
De activiteiten van elke commissie in 2019 worden door de commissieleden zelf toegelicht. 
 
Analysecommissie: Jeroen licht de powerpointpresentatie toe. 

 
Activiteitencommissie: Annelies licht de powerpointpresentatie toe.  
- Lustrum dit jaar op vrijdag 13 november. Locatie is nog geheim. Raad de locatie en 

win een taart!  
 

Opleidingencommissie: Yvette licht de powerpointpresentatie toe.  
- Hilto wordt zeer bedankt voor zijn inzet als docent de afgelopen jaren! 
 
Websitecommissie: Paul licht de powerpointpresentatie toe.  
- Helaas nog geen publicaties. Oproep dat dit wel kan, dus kom maar op!  
- Vraag of de adressen-database door leden nog wel gebruikt wordt; dmv handopsteken 

blijken er toch nog best veel mensen gebruik van te maken. Vraag om deze database 
dan ook met elkaar up-to-date te houden met elkaar. 

- Paul laat het idee van wie-doet-wat-labbepalingen zien. Het is een hele klus om dit te 
vullen. Alle hoofdanalisten krijgen een mailtje met een standaard in te vullen format. 
Paul zet dit dan op de website. Er wordt enthousiast gereageerd vanuit de leden.  
Er is een vraag of er meer informatie bij kan, zoals de methode. Dit is echter niet 
gewenst, omdat het dan nog meer werk wordt om dit bij te houden. 
Vraag over de huidige bepalingwijzer ook blijft, maar die komt dan te vervallen. 

 
PR: Jan Wieferink heeft verder geen mededelingen. 
 
Alle commissie leden worden bedankt voor hun input het afgelopen jaar en hun bijdrage in 
onze try-out van de nieuwe ALV.  

 
4. Financiën 

a. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2019 
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 2019 
René Wisselo (SFG, oud penningmeester) en Johan Miltenburg (LUMC) hebben de 
kascontrole voor hun rekening genomen. 
De financiën zijn goed bevonden en daarmee wordt penningmeester Vincent Attevelt 
décharge verleend. 

c. Verkiezing kascommissie 2020: 
Aftredend, niet herkiesbaar: Johan Miltenburg  
Nieuwe kascommissie: 
René Wisselo 
Christa Westra 
 

d. Vaststelling begroting 2020 
Wordt toegelicht door Vincent. Er is een bedrag begroot voor het lustrum, maar er zal 
vanuit PR ook nog wat financiering komen.   

e. Contributie NVKFAZ 2020 
De contributie blijft in 2021 gehandhaafd op  € 35,- p.j. 
 
Vraag gesteld over waarom de Symposium alleen contant betaald kan worden. Het 
bestuur gaat hier naar kijken of er alternatieve zijn.  

 
 INTERMEZZO met wat beweging!  

 
5. Mededelingen bestuur  

- Beleidsdag is dinsdag 21 april.    
- Lustrum is 13 november 2020: het 30 jarig jubileum van de NVKFAZ. Hou de website 

in de gaten dit jaar voor alle informatie rondom het lustrum. 
- Uitwisselen NCB’s; is niet alleen ‘vuile was’ buiten hangen, maar de één krijgt een 

opmerking en andere alleen advies.  
- Meetonzekerheden; vanuit het hoofdanalistenoverleg kwam dat er met 2 methodes 

wordt gebruikt. Jeroen licht toe dat dit door de analysecom men wil dit uitwerken en op 
de website plaatsen 

- Je kan iemand nomineren voor de gouden tip. 
 

Vertrekkende bestuurslid: 
Er wordt afscheid genomen van Christa Westra als secretaris. Onze steun en toeverlaat. Na 7 
jaar bestuur, daarvoor lid van de VR en afgevaardigde Noord-Holland.  
We gaan haar ontzettend missen in het bestuur, maar ze blijft in de opleidingencommissie. 
Namens ons alle super bedankt!  
Christa krijgt een cadeau en bloemen overhandigd. 
 
Johan Miltenburg (LUMC) heeft aan het begin van de vergadering aangegeven dat hij graag 
wil meekijken met het bestuur. 

 
6. Vakbondsnieuws:  

Anky Mulder vervult de plaatst van Margot. Anky stelt zich voor en licht de presentatie toe. 
Voor de cao Ziekenhuizen is een mooi resultaat behaald. Ze geeft aan dat dit zonder de acties 
niet gelukt zou zijn. De nieuwe cao UMC’s wordt ook nog een hele kluif.  
Oproep om mee te denken, mee te doen en je aan te melden bij de vakbond. Samen sta je 
sterk! 
 

7. Het Slot van vergadering: 
Dank voor jullie aanwezigheid. Ragna sluit om 11:50 uur de vergadering. 

 

 

 

Maaike van Dijk, bestuurslid NVKFAZ 

Februari 2020 


