Jaarverslag 2016 bestuur NVFZ
Samenstelling bestuur NVFZ in 2016:
Dineke Berger

Voorzitter bestuur en voorzitter commissie opleidingen

Gladys van Ceylon

Bestuurslid en werkgroep PR

Rita Geisler

Bestuurslid, ledenadministratie en webmaster

Jolanda Mathijssen

Bestuurslid en werkgroep management tot 07-04-2016

Theo van der Steen

Bestuurslid en penningmeester

Ada Alderse Baas-Ris

Bestuurslid en secretariële ondersteuning tot 31-12-2016

Tessa van der Eng

Bestuurslid en secretariële ondersteuning

Algemeen
Het bestuur van de NVFZ:
• Behartigt de collectieve belangen van medewerkers in ziekenhuisapotheken;
• Signaleert knelpunten;
• Speelt in op nieuwe ontwikkelingen;
• Dient als vraagbaak en onderhoudt contacten met vakorganisaties, andere beroepsverenigingen
en beroepsgroepen en belangenorganisaties.
Communicatie
De NVFZ houdt haar leden op de hoogte via de website www.nvfz.nl en de nieuwsbrief die
maandelijks verschijnt. Om beter te weten en meer contact te krijgen met de regio’s heeft het bestuur
een start gemaakt bij het aanwezig zijn van een bestuurlid bij de diverse regiovergaderingen. Hiermee
wordt de interactie van het bestuur en haar leden verbeterd. Voor zover van toepassing staan de
jaarverslagen 2015 en de jaarplannen 2016 van de werkgroepen van de commissie van de NVFZ op
de website.
Vergaderingen 2016 en contacten
• De ALV heeft plaatsgevonden 07-04-2016.
• Het bestuur is vijf keer bijeen geweest.
• De voorzitter woont de jaarlijkse vergadering van de KABIZ bij, in 2016 is er geen overleg
geweest.
• De voorzitter heeft een aantal voorzittersvergaderingen van de UOV bijgewoond.
• Met de beroepsorganisatie en Optima Farma zijn de contacten functioneel. Het afgelopen jaar
hebben wij voor de tweede keer samen een symposium georganiseerd.
• In april is er met de NVZA een overleg geweest.
• Op 28-01-2016 is de landelijke platformdag voor docenten van AA bijgewoond.
Doelstelling 2016 en jaarplan
Wij kunnen terugkijken op een goed verenigingsjaar waar stappen zijn ondernomen die in de
komende jaren moeten worden uitgewerkt. De doelstellingen van het jaarplan van 2016 zijn op een
flink aantal punten behaald, sommige punten kosten meer tijd en lopen door in 2017.
Wat is er in 2016 bereikt
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•

Het bestuur heeft de ledenadministratie op orde en de vereniging heeft een gelijk aantal nieuwe
leden mogen verwelkomen in 2016 als in het jaar ervoor. De vereniging is financieel gezond.
➢ Op 16 april 2016 is samen met Optima Farma het symposium “Een dag naar mijn hart”
georganiseerd. Het symposium was goed bezocht met 170 deelnemers waarvan 75% uit de
openbare farmacie en 25% uit de ziekenhuisfarmacie.
➢ In november heeft de NVFZ het symposium “Spillage wat een verloren tijd en geld”
georganiseerd.

•

De commissie Kwaliteit en Veiligheid is in 2016 twee keer bij elkaar geweest en heeft op 2
december 2016 een landelijke bijeenkomst voor kwaliteitsfunctionarissen georganiseerd. Een
succesvolle dag met een opkomst van 75 mensen. De NVFZ heeft door het aanbieden van een
gratis lunch een mooie bijdrage hieraan geleverd.
De commissie opleidingen heeft de normale activiteiten voor KABIZ gedaan. Alle belangrijke
documenten zijn op orde. KABIZ heeft in 2016 haar website vernieuwd (zie verslag commissie
opleidingen). In 2016 is de regionale nascholing voor ziekenhuisapothekersassistenten in
samenwerking met PAO farmacie landelijk uitgerold (zie verslag commissie opleidingen).
De commissie management heeft de enquête van 2015 verwerkt en het verslag met het bestuur
besproken. Geconcludeerd wordt dat er behoefte blijft aan regiobijeenkomsten. In regio Noord,
West en Rijnmond worden 2-jaarlijks bijeenkomsten georganiseerd. Voor de regio Zuid is de
organisatie gestart in 2016 en in maart 2017 zal daar de eerste bijeenkomst worden gehouden.

•

•
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