
 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING NVKFAZ 2021 

DATUM   : dinsdag 30 maart 2021 

LOCATIE   : Online via Webex 

ONTVANGST   : 13:45 uur – 14:05 uur 

VERGADERING  : 14:05 – 15:30 uur 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

Opening door Ragna van deze 31e ledenvergadering van de NVKFAZ. 
Voor het eerst compleet online via WEBEX. Dit is even wennen.  
Vaststelling agenda: geen toevoegingen. We hebben geen rondvraag meer, maar stel vragen 
gerust tijdens de ALV. 
Totaal aanwezig bij ALV: circa 26 leden. 

 
2. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering, d.d. 11 februari 2020. 

Geen op- of aanmerkingen. De notulen zijn goedgekeurd. 
 

3. Verenigingsjaar 2020 
a. Verslag bestuur 

Allereerst zal de bestuurssamenstelling veranderen in 2021 wegens vertrek van 
bestuursleden. Martin Visser heeft zich aangemeld om aan het bestuur deel te nemen. Hij 
stelt zich voor en de stemming wordt opgestart via een online formulier. 
 
Jaarverslag bestuur wordt toegelicht door Ragna. 
 

b. Verslag commissies 
Jeroen licht het jaarverslag van de analysecommissie toe. 
 
Annelies is aan het woord voor de activiteitencommissie.  
Lustrum staat gepland voor november 2021. Het is even de vraag op wat voor termijn er 
bepaald wordt of we wel of niet het lustrum gaan organiseren. Dit ivm sprekers, 
nationaal/internationaal, en het aantal mensen dat tegen die tijd bijeen mag komen. 
 
Yvette spreekt voor de opleidingscommissie. 
Er is een vacature voor deze commissie.  
Corona zorgt voor een aantal uitdagingen. Desalniettemin is de cursus Farmaceutische 
Analyse door iedereen behaald. Diploma-uitreiking volgt nog. 
 
De websitecommissie wordt toegelicht door Paul. 
Aantal bezoeken aan de website blijft stijgen. De bepalingendatabase is in de laatste 2 
weken van 2020 al 369x bekeken. Staan nu van 17 ziekenhuizen lijsten in. 
Site@nvkfaz.nl  
 
PR: Jan Wieferink is niet aanwezig.  
 
Alle commissie leden worden bedankt voor hun input het afgelopen jaar en hun bijdrage in 
deze online ALV.  

 
4. Financiën 

a. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2020 
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 2020 
Christa Westra en René Wisselo hebben de kascontrole voor hun rekening genomen. 
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De financiën zijn goed bevonden en daarmee wordt penningmeester Vincent Attevelt 
décharge verleend. 

c. Verkiezing kascommissie 2021: 
Aftredend, niet herkiesbaar: René Wisselo  
Nieuwe kascommissie: 
Christa Westra 
??  oproep op de website plaatsen. 
 

d. Vaststelling begroting 2021 
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 2021 
De contributie blijft in 2022 gehandhaafd op  € 35,- p.j. 
 

5. Mededelingen bestuur  
Vertrekkende bestuursleden: 
Er wordt afscheid genomen van Vincent Attevelt en Maaike van Dijk. Dit is vooraf opgenomen 
ivm de corona-maatregelen. Zie filmpje. 
 
Stemronde bestuurslid Martin Visser:  
19x voor, 0x blanco en 0x tegen. Martin is hierbij toegetreden aan het bestuur. 
 
Indien er nog iemand interesse is voor het bestuur, dan horen wij dat graag! 

 
Beleidsdag is niet 20 april ivm de kkgt discussiedag. Dus de datum zal nog verplaatsen; wordt 
vervolgd. De beleidsdag doen we het liefst op locatie, anders toch digitaal. 

    
Je kan nog steeds iemand nomineren voor de gouden tip. 
 

6. Vakbondsnieuws:  
Anky is er vanmiddag helaas niet bij. Als er vragen zijn kunnen die per mail wel aan haar 

worden gesteld.  Voor de cao UMC is er weinig nieuws onder de zon. Er zit geen beweging in 

de overleggen tussen de vakbonden en de NFU. 

 
7. Het Slot van vergadering: 

Dank voor iedereens aanwezigheid op deze digitale ALV. We hopen iedereen volgend jaar 

weer fysiek te zien. 

Ragna sluit om 15:10 uur de vergadering. 

 

 

 

Maaike van Dijk, bestuurslid NVKFAZ 

Maart 2021 


