Notulen Algemene Ledenvergadering van de VAH
26 mei 2018 te Rhenen
Aanwezig:

Tom Nederveen (voorzitter)
Renske Pereboom (secretaris)
Merel van Veen-Wagensveld
Jorine Krijgsman
Myrte Janssen
Mandy Poldervaart
Jeanet Huijgen (notulen)
6 leden

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Renske Pereboom vertelt dat het bestuur erg blij is om na 22 jaar vereniging te
kunnen vertellen dat er een behandelrichtlijn gaat komen voor de behandeling van
dysplastische heupontwikkeling bij baby's. De VAH wordt lid van de werkgroep die de
richtlijn gaat maken.
Op verzoek van een van de leden van de MAR is er door de VAH een brief gestuurd
aan de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). Dit is mede een reden
geweest om subsidie aan te vragen. Deze subsidie is nu toegekend zodat er een
richtlijn opgesteld kan worden.
2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 2017
Er zijn geen opmerkingen op de notulen. Deze worden onder dank vastgesteld.
3. Jaarverslag 2017 en werkplan 2018
De voorzitter bedankt de secretaris, Renske Pereboom, hartelijk voor haar werk aan
het jaarverslag en het werkplan. Het ledenaantal blijft met kleine stapjes stijgen.
Het maken van video’s en illustraties voor de website is een groot project. Afgelopen
februari hebben de opnames hiervoor plaatsgevonden. Later dit jaar komen de
beelden beschikbaar. Het uitbreiden van de website met informatie over de diverse
aandoeningen gaat dit jaar afgerond worden.
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Gevraagd wordt of de website ook mobielvriendelijker gemaakt wordt. Dit is een punt
van aandacht.
Er zijn geen vragen over het jaarverslag en werkplan, deze wordt vastgesteld.

4. Decharge bestuur
Het financieel jaarverslag wordt doorgenomen, het jaar is met een positief saldo
geëindigd. De aangevraagde subsidie voor het updaten van het beeldmateriaal is
doorgeschoven naar 2018.
De Algemene Ledenvergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde
beleid.

5. Beleidsplan
Er zijn geen vragen over het beleidsplan. Het beleidsplan wordt vastgesteld.

6. Bestuurssamenstelling
De bestuurstermijn van Merel van Veen-Wagensveld loopt af en zij heeft aangegeven
te willen stoppen als bestuurslid. De voorzitter bedankt Merel voor haar vele inbreng
in de vereniging de afgelopen jaren.
Tom Nederveen, is aftredend en stelt zichzelf herkiesbaar als voorzitter en
penningmeester. De vergadering heeft geen bezwaren tegen herbenoeming.

7. Rondvraag en Sluiting
Gevraagd wordt van welke doelgroepen de vereniging de belangen behartigd. Dit zijn
volwassenen en ouders van kinderen met dysplastische heupontwikkeling, de ziekte
van Perthes, epifysiolyse, heupimpingement en protrusio acetabuli (ziekte van Otto).
En verder alle mensen die een aandoening aan de heup hebben die ontstaan is in de
ontwikkeling van de heup. Ouderen met een versleten heup vallen hier niet onder.
De voorzitter vertelt dat de vereniging ook te maken heeft met de nieuwe wet op de
privacy. Momenteel wordt er gewerkt aan een privacybeleid. Zodra dit opgesteld is
zullen alle leden hier bericht over ontvangen.

De voorzitter sluit de vergadering.
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