Notulen Algemene Ledenvergadering 2021

Vergadering
Aanwezig Bestuur
Aanwezig Lid
Afwezig
Datum
Plaats
Tijd

Algemene Ledenvergadering NVFZ
Dirk de Kleuver, Lotte Paalvast-Spijkers, Theo vd Steen en Katelijne Senden
Marie-Louise Lennartz-Steins
Tessa van der Eng, Rani Kras en Lotte de Haan
15 juni 2021
Via Teams
19:00 – 19:45 uur

Agendapunten
1. Opening
∙ Lotte notuleert.
2. Vaststellen agenda
∙
3.
∙
∙
4.
∙
∙
∙
∙

∙
∙
∙

∙

5.
∙
∙
∙
∙

6.

Kas commissie punt 6b, verder geen toevoegingen op de agenda.
Notulen van 8 oktober 2020
Geen opmerkingen over de notulen.
Notulen worden vastgesteld.
Actualiteiten bestuur (jaarverslag 2020, jaarplan 2021)
Jaarverslag
Rani Kras heeft wegens persoonlijke omstandigheden afscheid genomen van het bestuur met
wederzijds goedvinden.
Het jaarverslag wordt vastgesteld.
Het jaarplan moet duidelijker leidend worden voor het jaarverslag door in het jaarverslag de
jaarplannen terug te laten komen en te evalueren.
Jaarplan
Het voorzitterschap “ad Interim” bespreken op volgend bestuursoverleg.
Vanwege de kosten voor vergadering bij de Unieplaza in Culemborg gaan we op zoek naar een
andere locatie. Dirk komt met een voorstel; v/d Valk in Vianen. Andere ideeën welkom.
Het merendeel van de vergaderingen kunnen prima via Teams maar 1 -2 per jaar een fysieke
bijeenkomst is wenselijk.
§ Symposia; de laatste zin voegt niets toe aan dit onderwerp, laten vervallen.
Jaarplan 2021 wordt vastgesteld.

Financieel overzicht 2020 en begroting 2021
Besproken financieel overzicht 2020 en begroting 2021.
Financieel overzicht 2020 wordt vastgesteld.
Er komt nog een schriftelijke vaststelling met Katelijne Senden, Laura Schmahl en Theo vd Steen
Begroting 2021 wordt vastgesteld.
A.(her)verkiezing bestuur

Notulen Algemene Ledenvergadering 2021
∙
∙
∙
∙

7.

Theo van de Steen, penningmeester treedt af per 1 januari 2022.
Katelijne Senden, treedt toe als bestuurslid en neemt per 1 januari 2022 het
penningmeesterschap van Theo over.
Rani Kras treedt af als bestuurslid.
B. Kas commissie 2021
Laura Schmahl en ?. Theo vd Steen gaat op zoek naar een 2e persoon.
De kascommissie komt dan begin 2022 bij elkaar en controleert dan het boekjaar 2021.

Actualiteiten commissies

∙ Opleidingen
o Zijn met 8 personen.
o Komen via teams bij elkaar, hebben 5x per jaar overleg.
o Kabiz accreditatie komt weinig van binnen.
o In overleg met Optima Farma over de nieuwe Beroepscode.
o Er is een werkgroep “Bereidingen” ontstaan. Dit gaat over, in brede zin, het opleiden van
gediplomeerde apo-ass voor steriele bereidingen (productie); niet-steriel (VTGM) en steriele
(aseptische) handelingen. Met het doel dit landelijk op te zetten.
∙ Kwaliteit
o Zijn met 6 personen.
o Men wil in okt/nov weer een webinar organiseren.
∙ PR & Website
o Aantal zaken lopen bij Congos ter verbetering van de website en gebruiksgemak.

8. W.v.t.t.k

Er zijn geen vragen voor de rondvraag

