Notulen Algemene Ledenvergadering VAH
18 mei 2021 via Zoom
Aanwezig:

Tom Nederveen (voorzitter/penningmeester)
Renske Pereboom (secretaris)
Mandy Poldervaart (algemeen bestuurslid)
Myrna Walhof-Vervoort (algemeen bestuurslid)
Merel van Veen-Wagensveld (algemeen bestuurslid)
Marguerite Uljée (notulen)
2 leden

Afwezig:

2 leden

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze bijzondere
online vergadering. De bestuursleden stellen zichzelf voor. Marguerite notuleert deze
vergadering in plaats van Jeanet met behulp van de gemaakte opname.
2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 2020
Er is een vraag en een opmerking over de notulen.
Vraag: waarom staat er ‘3 leden’ in plaats van de namen?’.
Antwoord: dit is in verband met de privacy omdat de notulen openbaar zijn.
Opmerking: op bladzijde 2 onder werkplan, punt 2 staat dat de centra bekend zijn in
2021. Dit moet zijn 2022.
3. Jaarverslag 2020 en werkplan 2021
Jaarverslag 2020
Er heeft een bestuurswijziging plaatsgevonden. Een bestuurslid is onverwacht
afgetreden en tijdens de ALV zijn 2 bestuursleden toegetreden. In 2020 is het
ledenaantal gestegen met 4 leden. Door de uitbraak van het Coronavirus is er minder
advies op maat gevraagd en dat is terug te zien in het aantal nieuwe leden. Corona
heeft veel invloed gehad op de orthopedie en dus ook voor ons.
Behandelrichtlijn
De behandelrichtlijn is afgerond en is dit jaar in januari gepubliceerd. Het
implementeren zal 1 tot 3 jaar duren.
Wij zijn tevreden over de inhoud, dat is een goed begin om de behandeling beter te
stroomlijnen. Naar de toekomst kunnen we kijken welke verbeteringen nodig zijn. Dit
doen we per module en in principe elke 5 jaar.
Vraag: Kun je toelichten waarom de vereniging hier baat bij heeft?
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Antwoord: Wij vinden het heel belangrijk dat de behandeling alleen door
kinderorthopeden gedaan wordt. Dit is helaas geen beschermde titel. We willen echt
mensen die zich specialiseren in kinderen. We zien dat de VAH gewaardeerd wordt
door de jaren heen.
Website
Vorig jaar is veel tijd gestopt in een nieuwe website die in januari online gegaan is.
We zijn erg tevreden, maar we willen hem nog uitbreiden met meer informatie. We
hopen eind van het jaar alle onderwerpen uitgebreid te hebben en geüpdatet. We
werken ook aan uitbreiding van de ledeninformatie. Binnenkort komt er informatie
over werk en beperking. Ook komt er informatie over hulpmiddelen in de breedste zin
van het woord.
TRAM-studie
Dit is een grote studie expliciet over heupdysplasie bij baby’s. Er is vanaf 2018
gewerkt aan het opzetten van deze studie. Is het nodig om kinderen met
heupdysplasie op de leeftijd van 3 maanden een spreidmiddel te geven of kan er
afgewacht worden? Een grote groep hersteld binnen 3-6 maanden. Als het niet echt
nodig is, kan het ook complicaties voorkomen. Deze studie gaat breder en langer
kijken dan een eerdere studie. In plaats van kijken naar de uitkomsten bij 6 en 12
maanden gaan we nu kijken naar de uitkomsten bij 12 en 24 maanden.
WBTR
Deze wet gaat over hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuursleden. Het gaat er
vooral om dat de zaken die besproken worden, ook zichtbaar vervolgd worden.
Transparantie naar de vereniging en daarbuiten is belangrijk. Misschien komt hier
een statutenwijziging uit voort. We hebben 5 jaar om de veranderingen te
implementeren. We gaan een protocol maken met de afspraken die we in het bestuur
gemaakt hebben en hoe we handelen bij bepaalde zaken.
Onderzoek impact & bereik
Waarschijnlijk komt er in het nieuwe subsidiekader een vereiste waarin je moet
aantonen dat je impact en bereik hebt. Wij gaan kijken wat we nu al kunnen meten en
hoe we dit kunnen bestendigen naar de toekomst. De website en Facebook hebben
veel bezoekers. Het bereik kun je meten, maar impact meten is lastiger. Hoeveel euro
komt er terug voor elke euro die wij investeren? Dit is belangrijk, want wij zijn
afhankelijk van onze subsidie.
Heupge(w)richt
Waar ook veel tijd naartoe gaat is de jubileumuitgave van ‘Heupge(w)richt’. We willen
aandacht besteden aan de 25 jaar die we achter de rug hebben en wat we bereikt
hebben. Als je een bijdrage hieraan wilt leveren, schroom niet. Wij zijn daar als VAH
heel blij mee.
Vraag: hoeveel pagina’s mag je inleveren? Antwoord: zoveel als je wilt.
Jaarrekening 2020
Doordat we zijn aangesloten bij FBPN is de subsidie verhoogd. Een groot deel van
de vaste kosten kan nu op de subsidie geboekt worden. De winst wordt altijd in de
reserves gestort.
Vraag: waarom hebben we een lening aan FBPN gegeven?
Antwoord: dit is een borg om gebruik te kunnen maken van hun diensten.
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4. Decharge bestuur
De Algemene Ledenvergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde
beleid.
5. Bestuurssamenstelling
Tom Nederveen wordt herkozen voor zijn vierde termijn als voorzitter en
penningmeester.
6. Rondvraag en Sluiting
De Landelijke Contactdag is verplaatst naar september. De Beekse Bergen is
overtuigd dat er dan heel veel kan.
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering.
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