
Notulen ALV 20 november 2014 te Hollandsche Rading. 
 
 
Aanwezig: 
Rick Ravensburg, Jasper Zeilstra, Marcel v Diessen, Patrick Schoor, Harry vd Bij, Michael de Kok, Eric 
van Raak, Rob Hoogervorst, Maj Wolf 
  
Afwezig: MK Arjan Kieboom en 6 andere leden per e-mail 

  

  

WELKOM EN OPENING 
  
ALV wordt geopend door de voorzitter om 13.15 uur 
Vorig jaar is er door meerdere redenen geen ALV geweest, waardoor we in deze ALV het beleid van 
de afgelopen 2 jaar  bespreken. 
Mw van de Berg wordt verwelkomd, zij is contactpersoon voor ons vanuit de V&VN. 
  
  
  

BERICHTEN VAN VERHINDERING EN LAATSTE MEDEDELINGEN. 
6 leden via de email aan de voorzitter. 
  
  
  
  
VOORSTELLEN VAN LEDEN EN INGEKOMEN STUKKEN: 
Geen 
  
De aanwezige bestuursleden/kandidaat bestuursleden en aftredende bestuursleden evenals de 
aanwezige leden stellen zich voor. 
  
  
  
 
  
  
  

FINANCIEEL BELEID 2012, en 2013. 
  
Penningmeester verantwoordt het financiële beleid van de afgelopen jaren. 
In 2012 is er een positief resultaat van 2456 euro 
In 2013 is er een positief resultaat van 695 euro 
Op dit moment is er in kas met als peildatum 18 november 2014; 12.595 euro 
Er wordt decharge verleend over het financiële beleid 2012 en 2013. 
  
 
 
 



 

 
JAARVERSLAG(door vice voorzitter Jasper Zeilstra) 
 
Wat hebben we zoal gedaan in 2013/2014 
  
1 Dag van de verpleging 2013 en 2014. 
De dagen worden over het algemeen goed beoordeeld, in 2014 is vooral de workshop PTSS als zeer 
positief beoordeeld. 
Een gedachte gang is om bij de volgende dag van de verpleging het ambitie niveau wat hoger te 
leggen. 
De dag is in 2014 met een 7.1 en in 2014 met een 7.4 beoordeeld. 83% geeft aan in 2015 wederom te 
gaan komen. 
  
2 Betrokkenheid bestuursleden. 
Door met name (ook) operationele omstandigheden is de betrokkenheid het afgelopen jaar wat 
ingezakt. 
We gaan de betrokkenheid/inzet verhogen, ook gaan we projecten bij individuele bestuursleden weg 
zetten. 
  
3 indruk 2014 
We hebben ons goed geprofileerd, maar het kan altijd beter. 
Bv door meer gebruik te maken van sociale media naar onze leden. Of de dag van de verpleging naar 
2 dagen uitbreiden. 
  
4 nieuwe koers 2015, komt later in de ALV 
  
Vraag Rob Hoogervorst: Bezoek HMA, wat komt hier uit? 
Onderhouden van contacten, 2 x per jaar HMA, 1 x per jaar IMG. Dit is en blijft zinvol. 
  
We gaan in de toekomst beter kenbaar maken aan “de buitenwereld” waar we mee bezig zijn. 
  
Door de aanwezige leden wordt decharge verleend voor de afgelopen 2 jaren. 
  
  

BESTUURSLEDEN/SAMENSTELLING. 
  
Aftredend: 
Roel de Kler CLAS 
Eric van Raak CDC 
Arjan Kieboom CLSK 
  
Kandidaat bestuursleden 
Michael de Kok CZSK 
Harry vd Bij CLAS 
Debbie vd Bijl CLSK(afwezig, is op uitzending) 
Patrick Schoor CLAS 
  
Leden worden door de vergadering aangenomen. 
  



Bestuurssamenstelling: 
Op dit moment hebben we 10 bestuursleden, terwijl we er eigenlijk maar 9 hebben. 
Gezien de ontwikkelingen, om goed door te kunnen gaan in 2015 wordt aan de vergadering gevraagd 
of zij akkoord gaan met een bestuur van 10 leden. 
Vergadering gaat akkoord. 
  
  

ACTIVITEITEN EN PLANNEN IN HET KOMEND JAAR. 
  
1 dag van de verpleging 2015. 
21 mei 2015 te Ermelo. 
Samen met Justitieel verpleegkundigen. 
Onze voorzitter heeft de eerste contacten gehad met de collegae van Justitie, om onder de werktitel 
“samen Deskundig ”de dag te organiseren 
Vanuit justitie verwachten we rond de 100-125 personen. Financieel zullen zij naar rato bijdragen. 
  
2 Project expertise gebieden(Nieuw beroepsdeelprofiel), Rob Hoogervorst geeft uitleg 
Dit project willen wij in samen werking met de DGO aanlopen 
  
3 DMG 051 
De aanwijzing DMG051 is ondertussen al vijf jaar oud, maar we moeten met de 051 even afwachten, 
omdat we nu oa d.m.v. de expertise gebieden bezig zijn met een nieuw beroepsdeelprofiel. 
  
4 contributie wijziging 2015 en verder. 
Het is door de ledenraad V&VN besloten, dus we ontkomen er niet aan. 
Het extra geld hebben we niet nodig. 
Voorstel nu is om in 2015 niet te verhogen en dmv goede voorlichting de verhoging in 2016 te laten 
plaats vinden. In dit voorstel kan de vergadering zich vinden. 
  
5 Gesprek DGO 241114. 
Agenda 
Project expertise 
DMG051 
Protocollen 
ELO 
KR V&VN 
Dag vd verpleging 2014-2015 
Verpleegkundige in de staf DGO 
(suggestie van maj. Wolf, oppert het idee om een verpleegkundige vakgroep oudste te hebben) 
  
  
6 cluster acute zorg V&VN 
Afdelingen die zich hier mee bezig houden willen zich verder profileren. Wij als Militaire V en VN 
zitten hierin 
E.e.a. staat nog in de steigers. Arjan Kieboom praat ons binnenkort bij, Harry vd Bij zal dit project 
overnemen. 
  
7 protocollen. 
Uitgebreide mail discussie is  er geweest dan wel aan de gang, ook met de DGO. 
Dit komt 24/11 op de agenda bij de DGO. 



De eerste gesprekken zijn geweest waarbij van ons uit Rob Hoogervorst en Harry vd Bij betrokken 
zijn. 
  
  
8 E.L.O. 
Dit is door het staf verpleegkundig overleg naar voren gebracht. 
Er zijn veel initiatieven geweest. 
Rico Wanschers vult aan, dat er nu een civiel systeem aan lijkt te komen, voor Defensie bruikbaar wat 
naar alle waarschijnlijkheid zal worden ingekocht. 
  
  
9 Kwaliteitsregister V en VN 
In augustus 2014 hadden we 677 leden meer leden dan  verpleegkundigen. 
Er is een opschoonactie aan de gang-geweest. Uiteindelijk hebben we zo rond de 580 leden. 
Er zijn op dit moment ontwikkelingen aan de gang om het KR en BIG register aan elkaar te koppelen. 
Aanvulling Maj Wolf: Met een aantal andere collegae accordeer ik bijscholingen. Er kijkt echter 
niemand over mijn schouder mee. Voorzitter geeft aan dat wij als beroepsvereniging hierin op dit 
moment geen actieve rol hebben. Dit is overgedragen aan de DGO. 
  
10 professioneel statuut. 
Justitie beschikt over een professioneel statuut. Voorzitter bestudeert dit op dit moment en zal dit 
gaan inbrengen in het bestuur. 
  
  
  
11 beheer social media. 
We gaan dit uitbreiden, maar hoe we hier precies invulling in gaan geven is op dit moment nog niet 
helemaal duidelijk. 
  
12 rol beroepsvereniging binnen Defensie. 
We willen onafhankelijk blijven(buiten de hiërarchische lijn) 
En een kritisch tegen geluid geven. Uiteraard past hier ook zelf reflectie bij. 
  
  

RONDVRAAG 
Jasper; Kunnen we gebruik maken van de email adressen voor het gebruik van social media 
Antwoord voorzitter; ja, elke keer als ze nu de nieuwsbrief krijgen kunnen ze zich afmelden hiervoor. 
  
  

SLUITING 
De voorzitter sluit de vergadering  om 14.30 uur. 
  

 


