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** NOTULEN **
1. Opening
Om 13:18 uur opent de voorzitter de vergadering.
2. Vastellen agenda
Vastgesteld als voorgesteld.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 22 september 2017, Veldhoven
Geen opmerkingen; de notulen zijn vastgesteld als ingediend bij ALV.
4. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken.
5. Mededelingen vanuit het bestuur
*In 2019 organiseren de NVHG en de BeSHG (Belgian Society of Human Genetics)
een gezamenlijk symposium. Dat vindt plaats op 19 en 20 september in de
Koningshof in Veldhoven (NL). Het bestuur vraagt leden om ideeën en
voorstellen voor het programma te sturen.
*AVG: het punt van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) heeft
meermaals op de agenda van de bestuursvergadering gestaan. Er is dus over
overlegd, maar er is geen besluit genomen over consequenties voor de NVHG.
*Website: het bestuur gaat zich het komende jaar richten op het updaten van de
NVHG-website (trefwoorden: 21e eeuw, aantrekkelijk, eenvoudig bij te houden ).
Uit de eerste offertes blijkt dat de kosten tussen de €3.000 en €4.000 liggen, met
daarboven onderhoudscontracten van jaarlijks €200. De ALV keurt dit
voornemen goed.
6. Financiën
De Jaarrekening 2017 en begroting 2018 worden toegelicht door Aimée
Paulussen (penningmeester). Het budget voor het symposium in 2019 is
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verhoogd vanwege de groter opzet in samenwerking met BeSHG. Het bestuur
heeft in afgelopen jaar sterker ingezet op sponsorgeld, en inmiddels zijn er drie
gouden sponsors. Hert bestuur zal deze lijn de komende jaar doortrekken.
Het verslag van de Kascommissie was positief. De vergadering gaat akkoord met
de jaarrekening 2017.
7. Bestuurssamenstelling
Vierkiesbaar zijn: Mieke van Haelst (voorzitter), Gijs Santen (algemeen
bestuurslid) en Terry Vrijenhoek (algemeen bestuurslid). Uittredend zijn Raoul
Hennekam en Hans van Bokhoven.
De bestuursleden worden met instemming van de vergadering benoemd.
8. Rondvraag
Geen vragen.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 13:30 uur.
In afwezigheid van de NVHG-secretaris (JT den Dunnen) zijn de notulen opgemaakt
door Terry Vrijenhoek, waarvoor onze hartelijke dank.
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