Notulen Algemene Ledenvergadering van de VAH
27 augustus 2020 via Zoom
Aanwezig:

Tom Nederveen (voorzitter)
Renske Pereboom (secretaris)
Mandy Poldervaart
Myrna Walhof-Vervoort
Merel van Veen-Wagensveld
Chaim Hooft
Jeanet Huijgen (notulen)
3 leden

Afwezig:

3 leden

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze bijzondere
online vergadering. De bestuursleden stellen zichzelf voor.
Er zijn geen mededelingen.

2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 2019
Er zijn geen opmerkingen op de notulen. Deze worden onder dank vastgesteld.

3. Jaarverslag 2019 en werkplan 2020
Jaarverslag 2019
In 2019 is het ledenaantal gestegen naar boven de 600 leden en het ledenaantal blijft
voorzichtig groeien. Hoogtepunt was dat de nieuwe video’s voor ouders met kinderen
met heupdysplasie online zijn gekomen. Hier is veel tijd aan besteed.
Vorig jaar is overgestapt naar nieuwe webmasters nadat de vorige webmaster
aangegeven had te willen stoppen. De samenwerking met De Webcompagnons is
heel prettig. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de nieuwe website. De
inhoudelijke informatie wordt uitgebreid. Er zijn nieuwe illustraties gemaakt ter
verduidelijking en er zal nog een oproep voor beeldmateriaal gedaan worden in de
Facebookgroepen.
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Werkplan 2020
- De nieuwe website komt dit jaar online. De medische teksten moeten nog bekeken
worden door de Medische Adviesraad. Als nieuwe leden zich straks aanmelden
kunnen ze meteen een account aanmaken voor het ledengedeelte. Het aparte
ledendeel verdwijnt. De informatie wordt opgenomen op de website waarbij alleen de
titel zichtbaar is en pas na inloggen de hele pagina met informatie.
- Het is de bedoeling dat de richtlijn voor baby’s met heupdysplasie in oktober klaar
is. Er zal gewerkt gaan worden met DDH-centra, niet alle ziekenhuizen zullen dan
meer baby’s behandelen. De bedoeling is dat in 2021 de centra bekend zijn.
- Het versterken van het bestuur is een punt wat nu afgerond is omdat het bestuur nu
bestaat uit zes (aspirant) bestuursleden. Hier wordt bij punt 5 op teruggekomen.

Een van de leden vraagt of er op het nieuwe ledengedeelte ook meer informatie komt
voor volwassenen. Er komt een stuk over fysiotherapie voor en na een Ganz
Osteotomie en bij een totale heupprothese. In de Facebookgroep staat een bestand
met tips na een opname en deze informatie komt in een herziene versie op de
website te staan. Twee leden zullen onderwerpen waar zij behoefte aan hebben
doorgeven via de mail.

De VAH is een financieel gezonde vereniging. Van het ministerie is afgelopen jaar
extra subsidie ontvangen omdat de VAH aangesloten is bij FBPN voor backoffice
ondersteuning. Verder waren er meer nieuwe leden. Hierdoor kon het jaar afgesloten
worden met een hoger positief saldo dan andere jaren. De goedkeuring van het
ministerie is inmiddels ontvangen.
Er zijn geen vragen over het financiële verslag.

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

5. Bestuurssamenstelling
Priscilla Hekel is enige tijd bestuurslid geweest maar heeft wegens privéredenen
moeten aftreden. Hierna is een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Merel van
Veen-Wagensveld en Chaim Hooft hebben zich vervolgens aangemeld.
Merel is al eerder bestuurslid geweest en dus bekend bij de VAH.
Aftredend en herkiesbaar als algemeen bestuurslid is Mandy Poldervaart.
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Verkiesbaar voor de functie van algemeen bestuurslid zijn Myrna Walhof-Vervoort en
Merel van Veen-Wagensveld.
Chaim Hooft zal eerst een jaar meedraaien als aspirant-bestuurslid.
De Algemene Jaarvergadering gaat akkoord met (her)benoeming van Mandy, Myrna
en Merel.

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