
 

Verslag alv 2018 - vastgesteld op 3 april 2019 

AAN:    Algemene Ledenvergadering (ALV) 

VAN:    Bestuur 

ONDERWERP:  verslag (concept) 

Datum:    31 mei 2018  

Locatie:   Utrecht, seats2 meet – Moreelsepark 65  

Aanvang:    11.00 uur – 12.30 uur   

 

1. Opening 

Harry van den Broek opent de Algemene Ledenvergadering en heet de aanwezige 

leden van harte welkom. Voor de nieuwe leden starten we met een voorstelrondje 

van de aanwezige medewerkers en bestuursleden. Aanwezig: 11 personen  

2. Ingekomen post       

Aan de aanwezigen wordt gevraagd of zij een vragenlijst invullen voor het MUMC. 

Na afloop worden de ingevulde vragenlijsten verzameld en zullen worden 

opgestuurd naar het MUMC.  

3. Verantwoording/ stand van zaken 2018    

Angelique van Dam en Harry van den Broek geven aan wat de inzet van de 

vereniging voor het jaar 2018 is.  

De vereniging blijft zich inzetten op de 4 peilers 

a. behoud vereniging; b. Verbetering osteoporose zorg; c. Bot in Balans 

(ondersteuning); d. Sterke Botten. 

na jaren van lobby lijkt er beweging te komen in de aandacht rondom de 

aandoening. Dit jaar starten 2 belangrijke projecten  

1. Zinnige Zorg – verbetering van het zorgproces (olv ZIN) 

2. Zorgstandaard/behandelrichtlijn osteoporose en fractuurpreventie (olv NVE) 

4. Verslag vergadering 2017      

Het verslag over 2017 wordt zonder vragen vastgesteld 

 

5. Nieuwe bestuursleden en Rooster van Aftreden 

Libbe stelt zich voor en wordt welkom geheten als bestuurslid van de vereniging. 

Verslag  
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6. Samenstellen Kascontrole commissie    

Jan Hessel, Anneke schouten en Marianne van der Zalm kascommissie 

 

7. Financieel jaarverslag 2017      

Het financieel jaarrekening wordt na een korte toelichting vastgesteld  

8. Kascommissie      

Na een korte toelichting verlenen leden decharge aan het bestuur en kan de 

jaarrekening definitief worden vastgesteld. 

Het bestuur bedankt de kascommissie voor haar inzet bij de controle van de 

jaarrekening  

9. Samenstellen Kascontrole commissie  2019   

Jan Hessel, Anneke Schouten en Marianne van der Zalm zijn bereid om plaats te 

nemen in de kascommissie. Waarvoor hartelijk dank.  

10.  Activiteitenverslag 2017       

Na een korte toelichting wordt het activiteiten verslag 2017 vastgesteld 

11.  Werkplan 2019       

Na een korte toelichting wordt het Werkplan 2019 vastgesteld 

12.  Begroting 2019       

Na een korte toelichting en discussie over het verkrijgen van middelen wordt de 

begroting 2019 vastgesteld 

13.  Privacy-beleid (AVG)       

Libbe van Dijk licht het AVG-beleid toe en de reden waarom dit voor onze 

vereniging van toepassing is. De leden van de vergadering stellen het AVG-beleid 

unaniem vast.  

14.  Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag en Harry bedankt alle aanwezigen voor 

hun komst, nodig ze van harte uit om te blijven voor de middagbijeenkomst en 

om 12.30 uur sluiten Harry van den Broek de vergadering.   

 


