
 
 
 
 
 

 
Agenda Algemene Ledenvergadering 2020 

 
 
Datum:  donderdag 27-08-2020 
Aanvang: 20.00 uur 
Einde:  21.00 uur 
Adres: Zoom-meeting 

 
  
 
 

1. Opening en mededelingen 
 
 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2019 
 
 

3. Jaarverslag 2019 en werkplan 2020 
 
 

4. Decharge bestuur 
 

  
5. Bestuurssamenstelling: 

- Aftredend en herkiesbaar: Mandy Poldervaart (algemeen bestuurslid)  
- Verkiesbaar voor de functie van algemeen bestuurslid*:  

o Myrna Walhof-Vervoort 
o Merel van Veen-Wagensveld 

 
 

6. Rondvraag en Sluiting  
 
 
 
* Beide aspirant-bestuursleden stellen zich voor op de volgende pagina. 

 
 
 
 



Even voorstellen: Myrna Walhof-Vervoort 
 
Ik ben Myrna Walhof-Vervoort en sinds september 2019 aspirant bestuurslid. 
Ik ben geboren op 27 april 1977, getrouwd met Mees en samen hebben we 3 
geweldige jongens van 5, 6 en 9 jaar. Wij zijn woonachtig in Voorburg. In 2018 
kreeg onze middelste zoon de ziekte van Perthes. We zijn toen lid geworden 
van de VAH en hebben daar heel veel aan!  
 
Tijdens de ALV op Landelijke Contactdag van de VAH werd een oproep gedaan 
voor een nieuw bestuurslid, bij voorkeur iemand met ervaring met de ziekte 
van Perthes. Ik voelde meteen enthousiasme opborrelen. Want ondanks mijn 
fijne ervaring met de VAH heb ik ideeën om nog beter te voorzien in de 
informatie behoefte. Zo denk ik aan meer informatie over de ziekte en meer 
praktische informatie voor patiënten, ouders/ verzorgers en omgeving.  
 
Na een oriënterend gesprek met Tom Nederveen en Renske Pereboom ben ik aspirant bestuurslid 
geworden. Natuurlijk hoop ik dat ik tijdens de ALV in 2020 benoemd zal worden tot bestuurslid. 
 
Heb je vragen of ideeën laat het me graag weten. Zo kunnen we uiteindelijk een zo volledig mogelijke 
informatievoorziening realiseren. We hebben allemaal andere praktische tips die ik graag wil bundelen in 
een overzicht. Ik heb er zin in en ik hoop samen met jullie een mooie bijdrage te kunnen zijn voor de 
verenging. 
 
Even voorstellen: Merel van Veen-Wagensveld 
Mijn naam is Merel van Veen-Wagensveld en sinds mei 2020 ben ik aspirant 
bestuurslid van de VAH. Ik ben van 2015-2018 ook al algemeen bestuurslid 
geweest. Toen moest ik wegens privéomstandigheden na een termijn 
stoppen. Inmiddels is het thuis weer rustiger en kan ik nogmaals een termijn 
bestuurswerk doen. 
Ik ben geboren op 11 december 1983 en sinds 2015 getrouwd met Joost. Wij 
hebben twee jongens: Jip (2017) en Daan (2019). We wonen in Bennekom en 
ik werk in Amsterdam als Coördinator Voeding en Kanker bij het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds. 
 
Ik ben nu zo'n tien jaar lid van de vereniging. Eerst alleen vanwege mijzelf, 
maar inmiddels ook vanwege onze Jip. Ikzelf ben geboren met een subluxatie 
en heupdysplasie, Jip heeft heupdysplasie. Bij Jip is de behandeling tot nu toe 
gelukkig zonder problemen verlopen. Ikzelf heb helaas, mede door een 
infectie in mijn linkerheup op mijn achtste, veel problemen met mijn 
linkerheup. Juni 2020 heb ik dan ook een heupprothese gekregen, na 
verschillende operaties in mijn jeugd. 
 
Naast de zorg voor de kinderen en mijn baan vind ik het belangrijk om mensen ook in mijn vrije tijd te 
informeren en te helpen. Ik kwam daarom opnieuw bij de VAH uit. 
 
Ik zal me binnen de vereniging daarom bezig houden met informatie verstrekken binnen de 
Facebookgroepen, maar ook met teksten schrijven voor de website, het lezen en (mede)beoordelen van 
wetenschappelijke informatie en andere voorkomende werkzaamheden. 
 
Ik hoop dat de vergadering mij wederom laat toetreden tot het bestuur! 


