Notulen Algemene Ledenvergadering van de VAH
13 mei 2017 te Arnhem
Aanwezig:

Tom Nederveen (voorzitter)
Renske Pereboom (secretaris)
Anne-Marie van der Linde
Jorine Krijgsman
Myrte Janssen
Mandy Poldervaart
Jeanet Huijgen (notulen)
3 leden + partners / familie

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Helaas is de opkomst
voor de Gezinsdag en de ALV lager dan andere jaren. De verschuiving naar het
voorjaar of de locatie kunnen hierin meespelen. Het bestuur zal hier, mogelijk via een
enquête, bij de leden naar informeren.
De bestuursleden worden voorgesteld.
Meegedeeld wordt dat zaterdag 30 september de Landelijke Contactdag wordt
gehouden in De Eenhoorn in Amersfoort, het onderwerp is de Ganz-osteotomie waar
dr. Heeg een lezing over zal geven. De verdere invulling van het programma wordt
later bekend gemaakt.
2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergaderingen 2016
De notulen van de vergaderingen van 16 april en 10 mei 2016 worden vastgesteld.

3. Jaarverslag 2016 en werkplan 2017
De statutenwijziging was het belangrijkste punt van het afgelopen jaar. De website is
nog niet volledig aangepast voor alle doelgroepen. Het doel is dit voor het einde van
dit jaar klaar te hebben.
Er is veel tijd gestoken in Facebook. Er zijn nu vijf besloten Facebookgroepen
waarvan de groep voor de ouders van jonge kinderen met heupdysplasie het grootst
is.
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Eén van de leden vraagt naar de nieuwsbrieven, deze zijn terug te vinden op het
ledengedeelte van de website. Het ledengedeelte zal vernieuwd gaan worden.
Dit jaar wordt begonnen met het ontwikkelen van nieuw beeldmateriaal.
Er zijn geen vragen over het jaarverslag (inclusief Jaarrekening 2016 en begroting
2017) en werkplan.

4. Decharge bestuur
De jaarvergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid.

5. Aftredend bestuurslid
Anne-Marie van der Linde is vijf jaar bestuurslid geweest en gaat het bestuur
verlaten. De voorzitter bedankt haar hartelijk voor haar inzet de afgelopen jaren.

6. Benoeming nieuwe bestuursleden
Na de oproep voor nieuwe bestuursleden hebben Myrte Janssen en
Mandy Poldervaart zich aangemeld. Met één ander persoon wordt nog een gesprek
gehouden. Myrte en Mandy stellen zichzelf voor en worden met algemene stemmen
door de vergadering benoemd.

7. Rondvraag en Sluiting
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering om 11.20 uur.
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