Verslag HVN algemene ledenvergadering
Datum: 25 april 2015
Aanwezig: 46 leden

1. Opening
De voorzitter, Henk Jacobs, heet iedereen welkom en opent de vergadering.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3. Verslag ALV 2014
Het verslag was en is te lezen op de website. Het wordt goedgekeurd door de vergadering.
4. Jaarverslag 2014
Het jaarverslag is ook te vinden op de website. Dit wordt onder applaus goedgekeurd door de
vergadering.
Naar aanleiding van het jaarverslag licht de voorzitter toe dat we als vereniging vooral bij de
huisartsen de aandacht willen blijven vestigen op Hemochromatose omdat zij de eerste zijn die
patiënten in hun praktijk krijgen en zij nog steeds veel te weinig aandacht hiervoor hebben. Op de
website staat de vorig jaar gemaakte film en een link naar You Tube waar een trailer staat. Ook is de
tekst van de film helemaal uitgeschreven met plaatjes erbij en die kan worden gedownload en
geprint. Aan alle leden wordt gevraagd een en ander onder aandacht te brengen bij hun eigen
huisarts.
Het bestuur is druk in overleg met Sanquin over het doneren van het bloed. De minister heeft
gezegd dat het bloed dat afgenomen wordt wel als donorbloed mag worden gebruikt. De MAR van
Sanquin wilde eerst een onderzoek en samen met de vereniging is er een enquête opgesteld. De
voorzitter vraagt iedereen die deze enquête nog niet ingevuld heeft dit alsnog te doen. Dit kan tot 1
mei. De uitslag zal worden gepubliceerd in de IJzerwijzer. Overigens willen de internisten van
Sanquin wel meewerken.
De artsenbeurs wordt om de twee jaar gehouden, afgelopen jaar is die niet geweest. Komend jaar
zullen wij als vereniging weer aanwezig zijn met een stand.
De verslagen over de contactdagen zijn te lezen in het jaarverslag. Deze zijn goed bezocht. Dit jaar
zullen er ook weer 4 contactdagen verdeeld over het land worden gehouden.
In 2014 zij er 2 toegetreden tot de Medisch Adviesraad, Dr. Rennings en. Dr. v.d. Linden. Dr. Croon
zal ook toetreden tot de MAR.
5. Verslag financiële controlecommissie.
Sylvia Groot doet namens de financiële controlecommissie verslag over hun bevindingen. Ze leest
het verslag voor waarin staat dat zij alles hebben gecontroleerd en in orde hebben bevonden. De
voorzitter dankt de commissie die bestaat uit Sylvia en Ineke Turfboer.
Voor 2015 zal de commissie bestaan uit Sylvia Groot en Peter Timmermans.
Het bestuur dankt Ineke hartelijk voor haar inzet.
6. Jaarrekening 2014
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De penningmeester, Hans Louwrier, geeft een toelichting op de jaarrekening. Deze wordt ook door
de vergadering goedgekeurd en aan het bestuur wordt decharge verleend over het financiële
beheer van 2014.
7. Begroting 2015
Hans geeft een toelichting op de begroting van 2015. Deze is ook te lezen op de website.
De begroting wordt vastgesteld.
8. Contributie
De contributie van € 25, - wordt niet verhoogd. Dit wordt vast gesteld.
9. Bestuursverkiezing
a. Menno van der Waart stelt zich voor aan de vergadering en wordt door het bestuur
voorgedragen als bestuurslid. De vergadering gaat akkoord en benoemt hem. Menno zal zich
voornamelijk bezig houden met de communicatie in den brede zin van het woord.
b. Voorzitter Henk Jacobs is statutair aftredend en stelt zich herkiesbaar. Na officieel afgetreden te
zijn vraagt de vicevoorzitter, Anton Visser, hem opnieuw te benoemen in het bestuur als
voorzitter. De vergadering gaat akkoord, Henk wordt benoemd en neemt het voorzitterschap
weer over.
10. Vooruitblik naar 2015
De meeste punten, zoals Sanquin en de informatie voor de huisartsen is al behandeld bij punt 4.
Henk geeft nog even aan dat hij bereid is kosteloos lezingen te geven over Hemochromatose.
11. Rondvraag
Voordat we aan de rondvraag beginnen vraagt het bestuur aan de vergadering toestemming Marius
en Ria Straver te mogen benoemen als lid van verdienste. Dit vanwege alles wat zij de afgelopen 15
jaar voor de vereniging hebben gedaan. Onder luid applaus stemt de vergadering hier mee in en
worden ze benoemd als lid van verdienste. Voor Marius is er een HVN zilveren revers speldje, voor
Ria een HVN hangertje en voor samen een bos bloemen.
Marius geeft het bestuur een compliment en vraag een applaus voor hen.
a. Vanuit de vergadering komt de vraag waarom er nooit folders te vinden zijn in de wachtkamers
bij de artsen. Henk geeft aan dat Hemochromatose meer bekendheid moet krijgen bij de
huisartsen en die kijken niet naar de folders in de wachtkamer. Mensen die te horen krijgen dat
ze Hemochromatose hebben weten vaak wel de website te vinden. Overigens kan iedereen
folders aanvragen bij het bestuur en diegene die het willen kunnen een aantal folders
meenemen. Folders kunnen ook worden gedownload van de website.
12. Sluiting
Henk dankt alle aanwezigen voor het vertrouwen in het bestuur en sluit de vergadering.
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