Verslag ALV van de HVN
Datum:

9 mei 2013

Aanwezig:

24 leden

1. Opening en mededelingen / vaststellen agenda
De voorzitter opent om 13.00 uur de vergadering en heet allen welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Verslag ALV 2012
De ALV keurt met algemene stemmen het verslag van de ALV 2012 goed.
3. Jaarverslag 2012
De ALV keurt met algemene stemmen het jaarverslag 2012 goed.
4. Verslag financiële commissie
Namens de financiële commissie (bestaande uit dhr. J. Berends en dhr. P. Jansen) doet dhr.
Jansen verslag.
De financiële commissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De financiële
commissie stelt voor om de penningmeester te dechargeren.
De kascommissie voor de controle van de financiële gegevens 2013 bestaat uit de heer P. Jansen
en mevrouw I. Turfboer.
5. Jaarrekening 2012
De ALV keurt met algemene stemmen het financiële jaarverslag goed en dechargeert de
penningmeester voor het financiële beheer over 2012.
6. Begroting 2013
De penningmeester geeft een toelichting op de gepresenteerde begroting voor 2013.
De ALV stelt met algemene stemmen de begroting voor 2013 vast.
7. Contributieverhoging
De ALV besluit met algemene stemmen:
a. de contributie voor leden te verhogen naar € 25,00 per jaar
b. het gezinsabonnement af te schaffen, waarbij alle gezinsleden van een lid gratis
toegang hebben tot alle door de HVN georganiseerde contactbijeenkomsten
8. Bestuursverkiezing
De ALV besluit met algemene stemmen:
a. Anton Visser te benoemen tot bestuurslid en
b. Hans Louwrier opnieuw te benoemen tot bestuurslid.
De ALV stemt in met voorstel van het bestuur om de heer Joep Janssen als kandidaatbestuurslid toe te laten tot de bestuursvergaderingen. De heer Janssen heeft in de
bestuursvergaderingen geen stemrecht.
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9. Vooruitblik naar 2013
Het bestuur geeft aan dat het vastgestelde meerjarenplan de leidraad vormt voor het te voeren
beleid.
Vanuit dit meerjarenbeleid heeft het bestuur voor 2013 de volgende speerpunten vastgesteld:
1. zorgdragen dat huisartsen en medisch specialisten in voorkomende gevallen komen tot een
snelle diagnose van hemochromatose
2. het ontwikkelen van een monitor
3. herziening van de medische richtlijn voor hemochromatose
4. voorlichting over en bevorderen van de mogelijkheden om erytrocytaferese als alternatief voor
aderlaten toe te passen
5. bevorderen dat het bloed dat in het kader van aderlaten wordt afgenomen gebruikt kan
worden als volwaardig donorbloed
6. stimuleren van de ontwikkeling van een medicijn (lange termijn)
De voorzitter geeft een korte toelichting op deze speerpunten.
De ALV stemt in met het door het bestuur voorgestelde speerpunten.
10. Rondvraag en sluiting.
Er zijn geen vragen.
De voorzitter sluit om 13.45 uur de vergadering.
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