
 
 

 

 

NOTULEN NVHG ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019 
  

Datum:   20 Sep 2019 – 13:00 uur 

Aanwezig :  Mieke van Haelst (MvH), Aimee Paulussen (AP), Roland Kuiper (RK), 

Lisenka Vissers (LV), Gijs Santen (GS), Terry Vrijenhoek (TV), Johan den 

Dunnen (JdD), Lidewij Henneman (LH).  

Presentielijst is getekend door 24 NVHG leden (incl. bestuur hier boven 

genoemd) 

Afwezig :   André Uitterlinden (AU), Richard Sinke (RS) 

Verslag :   Johan den Dunnen (JdD) 
  

 

1. Opening 

De voorzitter (M van Haelst) opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

 

3. Ingekomen stukken, mededelingen 

 Er zijn geen ingekomen stukken die betrekking hebben op de ALV 

 

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 2 okt 2018 (bijlage) 

Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd 

 

5. Mededelingen uit het bestuur 

– De voorzitter toont dia’s met trends t.a.v. het jaarlijkse symposium (o.a. aantal deelnemers, 

aantal abstracts, sponsors, aanmeldingen Young Investigator Award, etc.). Mede doordat het 

symposium dit jaar samen met de BeSHG wordt georganiseerd is het  extra goed bezocht (302 

inschrijvingen, incl. sponsoren). Er waren dit jaar meer verzoeken van sponsoren dan dat er plaats 

was. De getallen worden gepresenteerd per UMC. Frans Hogervorst vraagt voortaan ook de 

categorie “overigen” te vermelden. Het verzoek is terecht, het bestuur is deze vergeten te 

vermelden. Robert Hofstra mist in het symposium programma vermelding van de plaats waar de 

spreker werkt.  

 – In 2020 bestaat de NVHG 70 jaar. Het bestuur is bezig met plannen voor invulling hiervan. De 

leden wordt opgeroepen mee te denken. In ieder geval ontvangt het bestuur graag suggesties voor 

het benoemen van ere-leden. 

 

6. Bestuurssamenstelling 

Aftredend:  Lidewij Henneman en Richard Sinke 

Herkiesbaar: MM van Haelst (voorzitter) -  2e termijn t/m eind 2023 in vergadering vastgesteld 

 

In 2020 loopt de 2e termijn af van twee bestuursleden. De voorzitter vraagt de leden voorstellen 

te doen voor mogelijk opvolgers. We moeten daarbij tevens rekening houden met de 

vertegenwoordiging van onze zusterverenigingen (VKGL, VKGN en NACGG) in het bestuur. 



 
 

 

 

 

7. Financiën 

– Jaarrekening 2018 / begroting 2019 (bijlage) 

 De penningmeester presenteert de jaarcijfers 2018 en begroting 2019. De NVHG is een gezonde 

organisatie en heeft over het boekjaar 2018 een positieve balans van ca. Euro 10.000. Gezien de 

positieve cijfers en de inkomsten voor dit jaar heeft het bestuur de inschrijfkosten voor het 

symposium al verlaagd. Gepland staat wel een investering in de web site, deze is verouderd en bij 

de inschrijving waren er dit jaar diverse problemen. 

 – Verslag kascommissie (bijlage) 

 De kascommissie heeft de financiën gecontroleerd en het verslag van de penningmeester 

goedgekeurd. 

 – Inkomsten sponsoren; Frank Baas had de indruk dat het eerste gezamenlijke symposium 

BeSHG/NVHG (in 2016 in België) beduidend meer sponsorinkomsten had opgeleverd. Hij stelt voor 

aan de BeSHG te vragen hoe hun voorwaarden zijn. Aimee Paulussen merkt op dat op dat 

symposium de sponsoren ook de gelegenheid kregen een presentatie te geven, mogelijk dat dit 

een rol speelde. De NVHG biedt deze optie vooralsnog niet aan. 

  

8. NVHG in de toekomst 

– doelstelling NVHG: Terry Vrijenhoek schetst in het kort de eerste stappen die hij heeft gezet om 

in overleg met het bestuur en de leden te komen tot een plan. Waar staat de NVHG voor, waar 

staan de zusterverenigingen voor (VKGL, VKGN, NACGG), en hoe gaat de NVHG de plannen 

realiseren.  

 Johan den Dunnen ziet een mogelijk rol op het vlak van de commerciële DNA testen die steeds 

vaker worden aangeboden.  

 Robert Hofstra merkt op dat van origine de NVHG meer een wetenschappelijke organisatie is, de 

onderzoekspoot, en de zusterverenigingen meer gericht zijn op praktische toepassingen.  

 Gijs Santen vraagt of we niet meer kunnen doen om jongere leden naar het jaarlijkse symposium 

te krijgen, bijv. een nog nauwere samenwerking met de Genetics Retreat (Rolduc) die zich vooral 

op deze leden richt. Het bestuur zal de suggestie uitwerken om een aantrekkelijk combi-registratie 

Genetics Retreat/NVHG symposium mogelijk te maken. 

 

9. Rondvraag 

Johan den Dunnen merkt op dat hij eerder dit jaar, op persoonlijke titel, een klacht heeft ingediend 

bij de Reclame Code Commissie over misleidende reclame bij een DNA test. Hij heet ook contact 

met Mieke van Dooren (VKGN) die een klacht tegen een andere reclame heeft ingediend. Het lijkt 

beter om in de toekomst als NVHG te reageren. Lisenka Vissers merkt op dat we vorig jaar hebben 

besproken hoe de mening van de leden te peilen en hoe tot een mening van de NVHG te komen. 

De vergadering geeft aan dat het bestuur namens de NVHG kan reageren. 

 

10. Sluiting 
Met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Secretaris NVHG:  Prof. dr. J.T. den Dunnen 

 Tel.: +31-71-526 9501 

 Secretaris@NVHG-NAV.nl 
 

mailto:Secretaris@NVHG-NAV.nl

