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*** NOTULEN *** 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 

 

2. Vaststellen agenda 

Vastgesteld als voorgesteld. 

 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 6 oktober 2016, AMC Amsterdam (Bijlage 1) 

Geen opmerkingen. 

Naar aanleiding hiervan vermeldt de voorzitter dat het bestuur weer compleet is en 

geeft aan dat de uittredende bestuursleden later op de middag tijdens het 

najaarssymposium nog bedankt zullen worden. Hij vermeldt speciaal de inzet van 

Wilmy Swaerdens die het secretariaat sinds 1994 heeft ondersteund. Zij is niet 

aanwezig, maar zal nog een persoonlijk bedankje ontvangen. Els Natzijl-Visser is 

bereid gevonden de taken van Wilmy over te nemen.  

De samenwerking met onze Belgische zustervereniging is vorig jaar goed bevallen. 

Het plan was daar in 2019 in Nederland een vervolg aan te geven. Er worden geen 

bezwaren geuit. Het bestuur zal contact opnemen met de BeSHG. 

 

4. Ingekomen stukken 

* verzoek SMWBO (Stichting voor opleiding tot Medisch-Biologisch 

Wetenschappelijk Onderzoeker) om inbreng vanuit de NVHG. Het bestuur ziet op dit 

moment geen rol voor de NVHG bij deze organisatie. De voorzitter verzoekt leden 

die wel interesse in dit onderwerp hebben zich bij het bestuur te melden. 

 

5. Mededelingen vanuit het bestuur 

* er zijn geen voordrachten binnengekomen voor de NVHG Young Investigator 

Award. Het bestuur vindt dit zeer teleurstellend. We laten een mooie kans liggen 

onze jonge talenten een steuntje in de rug te geven en hun CV te verbeteren. Het 

bestuur vraagt de aanwezigen nu al aan voordrachten voor 2018 te denken. 

* het bestuur heeft de banden met de organisatie van de Rolduc meeting 

aangehaald. Het bestuur ziet de Rolduc meeting als een soort “junior NVHG 

meeting” en zal de meeting nadrukkelijker ondersteunen. De winnaar van de beste 

presentatie tijdens de Rolduc meeting zal, te beginnen met dit jaar, als spreker 

worden uitgenodigd voor het NVHG najaarssymposium. 
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* bij de NVHG komen regelmatig verzoeken binnen die vragen naar de mening van 

de NVHG ten aanzien van wetgeving die in de maak is. Het bestuur vindt het 

belangrijk daarop namens de leden te kunnen reageren, maar vraagt zich af hoe we 

tot de “NVHG mening” komen en dus hoe bet beste en snelste de leden te 

raadplegen. De vergadering oppert een voorstel te maken waarop de leden kunnen 

reageren en tevens om contact op te nemen met onze zusterverenigingen (VKGL, 

VKGN, NACGG). Via de NVHG website en Twitter zal worden gecommuniceerd dat 

er een voorstel ligt waarop de leden voor een bepaalde tijd kunnen reageren. 

* het bestuur heeft een bid ondersteund om de HUGO 2020 meeting naar 

Nederland (Amsterdam) te halen. Johan den Dunnen (vz), Hans van Bokhoven en 

André Uitterlinden zitten in het voorgestelde organisatiecomité. 

 

6. Bestuurssamenstelling 

Verkiesbaar zijn JHLM van Bokhoven (vacature voorzitter), JT den Dunnen 

(secretaris), ADC Paulussen (penningmeester), LELM Vissers, RP Kuiper en AG 

Uitterlinden. De bestuursleden worden met instemming van de vergadering 

benoemd. 

 

7. Financiën 

De Jaarrekening 2016 en begroting 2017 worden toegelicht door John Engelen 

(uittredend penningmeester). Het verslag van de Kascommissie was positief. De 

vergadering gaat akkoord met de jaarrekening 2016. 

Voor de opengevallen plaats in de kascommissie werd geen kandidaat gevonden. 

NB: het bestuur heeft inmiddels Claudia Ruivenkamp bereid gevonden de 

opengevallen plaats in de Kascommissie op zich te nemen. 

 

De ESHG geeft de mogelijkheid om met korting (Euro 25) een NVHG/ESHG combi 

lidmaatschap te gebruiken. De penningmeester heeft geïnformeerd, maar dat zou 

betekenen dat de ESHG registratie dan via de NVHG zou lopen. Dit is teveel werk en 

besloten wordt geen gebruik te maken van een dergelijke combi. 

 

8. Rondvraag 

Geen vragen. 

 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 


