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1. Opening 
De voorzitter, Henk Jacobs, heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. 
 

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

 
3. Verslag ALV 2017 

Het verslag was en is te lezen op de website www.hemochromatose.nl. 
Het verslag wordt goedgekeurd door de vergadering. 

 
4. Jaarverslag 2017 

Het jaarverslag is ook te vinden op de website. Het verslag wordt door de voorzitter in het kort 
toegelicht.  
Het verslag wordt goedgekeurd door de vergadering. 
 

5. Verslag financiële controlecommissie. 
a. De heer Theo van der Zee doet namens de financiële controlecommissie verslag over hun 

bevindingen. Zij hebben geen fouten kunnen vinden en vragen kunnen vinden. De voorzitter 
bedankt de commissie die bestaat uit mevrouw Sylvia Groot en de heer Theo van der Zee. 

b. Voor 2018 zal de commissie bestaan uit de heer Theo van der Zee met als nieuw lid mevrouw 
Ineke Turfboer.  

Het bestuur dankt beide commissieleden hartelijk voor hun inzet en verwelkomt mevrouw Turfboer. 
 

6. Jaarrekening 2017 
De penningmeester, Hans Louwrier, geeft een toelichting op de jaarrekening. De jaarrekening is ook 
te lezen op de website.  
De jaarrekening wordt ook door de vergadering goedgekeurd en aan het bestuur wordt decharge 
verleend over het financiële beheer van 2016. 

 
7. Begroting 2017 

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting van 2017. Deze is ook te lezen op de 
website.  
De subsidie voor het komende jaar is hetzelfde en toegezegd. Die subsidie gaat in de toekomst wel 
veranderen.  
Activiteiten die de begroting kunnen beïnvloeden zijn: de AVG (de nieuwe wet op de privacy), een 
te houden symposium in 2019, nieuwe medische richtlijn, 20-jarig bestaan. De website en de 
IJzerwijzer zullen naar alle waarschijnlijkheid goedkoper worden dan begroot. De vereniging is 
gezond hen heeft voldoende eigen vermogen om dit allemaal op te vangen.  
Vraag uit de zaal: er staat dat er € 35,- te veel aan contributie is ontvangen, hoe kan dit? 
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Hans Louwrier: dit komt omdat iemand al voor het jaar erop heeft betaald en die persoon betaald 
altijd € 10,- extra. 
Er zijn verder geen vragen vanuit de leden en de begroting wordt vastgesteld. 

 
8. Contributie 

De contributie is al een aantal jaar € 25, -. Het bestuur stelt voor dit te handhaven. De vergadering 
gaat akkoord.  
 

9. Bestuursverkiezing 
a. Anton Visser heeft aangegeven te stoppen als bestuurslid. Hij heeft zich aan aantal jaren ingezet 

vooral voor de website en de IJzerwijzer. We danken hem hartelijk hiervoor. Voorzitter Henk 
Jacobs overhandigt hem een cadeaubon waarmee hij en zijn vrouw Agnes heerlijk even weg 
kunnen om tot rust te komen en er is een bos bloemen voor hem en Agnes. 

b. Voorzitter Henk Jacobs is statutair aftredend. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld. De vergadering 
gaat akkoord en herbenoemt hem als voorzitter. Henk geeft wel aan dat het nog voor één jaar is 
en dat we dus op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter. Kandidaten kunnen zich graag 
aanmelden. 

c. De heer Menno van der Waart is statutair aftredend. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld.  
Het bestuur bestaat nu uit 6 personen. 

 
10. Vooruitblik naar 2017 

De MAR-leden van de HVN willen graag dat de vereniging zich meer internationaal gaat oriënteren. 
Het bestuur ziet daar nog niet de meerwaarde van in, maar zal alles wel blijven volgen.  
Dr. Weijermans, de spreker van het tweede gedeelte van de middag vertelt dat in sommige gevallen 
patiëntenverenigingen wel grote drukkunnen uitoefenen. Het bestuur neemt dit mee en beraadt 
zich hierover. 
De heer Frans Heylen bevestigt het voorgaande door te vertellen dat hij een bijeenkomst heeft 
bijgewoond bij de zustervereniging in België. Daar hoorde hij dat de richtlijn die in Nederland 
gehanteerd wordt een van de beste is en dat dit mede te danken is aan de patiëntenvereniging. 
Waarvan akte. 
 

11. Rondvraag 
Niemand heeft een vraag voor de rondvraag. 
 

12. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.  


