Notulen Algemene Ledenvergadering van de VAH
25 mei 2019 te Rotterdam
Aanwezig:

Tom Nederveen (voorzitter)
Renske Pereboom (secretaris)
Mandy Poldervaart
Jorine Krijgsman
Priscilla Hekel
Jeanet Huijgen (notulen)
11 leden

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn geen
mededelingen.

2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 2018
Er zijn geen opmerkingen op de notulen. Deze worden onder dank vastgesteld.

3. Jaarverslag 2018 en werkplan 2019
Het jaarverslag en het werkplan worden doorgenomen. Het bestuur is erg blij met het
gestaag stijgende ledenaantal. Dit blijft een punt van aandacht want de vereniging is
afhankelijk van de leden. Er is veel tijd besteed aan de voorlichtingsvideo’s en deze
zijn bijna klaar. Het idee is om deze via de website ook beschikbaar te stellen voor
ziekenhuizen.
In 2018 is gestart met de ontwikkeling van de richtlijn voor heupdysplasie bij baby’s.
Gevraagd wordt of er ook een richtlijn voor de ziekte van Perthes komt. Hier zal de
VAH zich wel voor inzetten maar hier zal veel tijd overheen gaan.
Het aanpassen van de inhoudelijke informatie op de website over de diverse
aandoeningen zal dit jaar afgerond worden. De inhoudelijke informatie zal op de
website komen en de praktische informatie op het ledengedeelte.
Vorig jaar is het niet gelukt om een fotoshoot te organiseren om het beeldmateriaal
op de website aan te kunnen passen. Dit jaar zal hier opnieuw een poging voor
gedaan worden of er zal een oproep voor foto’s in de Facebookgroepen gedaan
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worden.
Uitbreiding van het bestuur is een punt van aandacht, momenteel zijn er alleen
bestuursleden die ervaring hebben met heupdysplasie. Het zou zeer gewenst zijn als
er een bestuurslid bij komt die ervaring heeft met de ziekte van Perthes.
Er zijn geen vragen over het jaarverslag en werkplan, deze worden vastgesteld.
Financieel is het jaar positief afgesloten. De jaarrekening wordt doorgenomen. Hier
zijn geen vragen over.

4. Decharge bestuur
De Algemene Ledenvergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde
beleid.

5. Bestuurssamenstelling
Renske Pereboom is aftredend en stelt zichzelf herkiesbaar als secretaris. De
vergadering is hier heel blij mee en heeft geen bezwaren tegen herbenoeming.
De bestuurstermijn van Jorine Krijgsman loopt af en zij heeft aangegeven te willen
stoppen als bestuurslid. De voorzitter bedankt Jorine voor haar inbreng in de
vereniging de afgelopen jaren.
Priscilla Hekel heeft zich beschikbaar gesteld als bestuurslid. De vergadering is
akkoord met haar benoeming.

6. Rondvraag en Sluiting
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering.
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