Verslag HVN algemene ledenvergadering
Datum: 18 mei 2019
Aanwezig: 5 bestuursleden en 56 leden

1. Opening
De voorzitter, Henk Jacobs, heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3. Verslag ALV 2018
Het verslag was en is te lezen op de website www.hemochromatose.nl.
Het verslag wordt door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2018
Het jaarverslag is ook te vinden op de website www.hemochromatose.nl.
Het verslag wordt door de voorzitter in het kort toegelicht.
Het verslag wordt door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd.
5. Verslag financiële controlecommissie.
a. De heer Theo van der Zee doet namens de financiële controlecommissie verslag over haar
bevindingen. Zij hebben geen fouten en vragen kunnen vinden . De voorzitter bedankt de
commissie die bestaat uit mevrouw Ineke Turfboer en de heer Theo van der Zee.
b. Voor 2019 zal de commissie bestaan uit mevrouw Ineke Turfboer met als nieuw lid mevrouw
Conny Udo.
Het bestuur dankt beide commissieleden hartelijk voor hun inzet en verwelkomt mevrouw Udo.
6. Jaarrekening 2018
De penningmeester, Hans Louwrier, geeft een toelichting op de jaarrekening. De jaarrekening is ook
te lezen op de website www.hemochromatose.nl.
De subsidie is naar beneden bijgesteld naar 39.000 euro omdat er minder kosten zijn gemaakt. De
kosten van de IJzerwijzer zijn omlaag gegaan. Subsidie wordt toegekend naar de werkelijke uitgave.
Te veel ontvangen subsidie moet worden terugbetaald.
De jaarrekening wordt door de ALV goedgekeurd en aan het bestuur wordt decharge verleend over
het financiële beheer van 2018.
7. Begroting 2019
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting van 2019. Deze is ook te lezen op de
website www.hemochromatose.nl.
De begroting voor 2019 zal niet zo veel afwijken van de begroting 2018.
De bureaukosten worden iets hoger omdat een tijdje 2 archiefruimtes zijn gehuurd i.v.m. verhuizing
van de ene naar de andere ruimte. Het archief is nu bij Stichting MEO. Die doen ook de
ledenadministratie en verzorgen de IJzerwijzer en de website.
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De toegezegde subsidie voor het komende jaar is 39000 euro. De vereniging is gezond en heeft
voldoende eigen vermogen om tegenvallers op te vangen.
Er zijn verder geen vragen vanuit de leden en de begroting wordt vastgesteld.
8. Contributie
De contributie is al een aantal jaren € 25, ‐. Het bestuur stelt voor dit bedrag te handhaven.
De ALV gaat akkoord. Het eigenvermogen is voldoende. De overheid stelt het innen van contributie
verplicht , anders wordt er geen subsidie toegekend.
9. Bestuursverkiezing
a. Henk Jacobs treedt af als voorzitter. Hij heeft de afgelopen 10 jaar als zeer positief ervaren, ook
de samenwerking met de andere bestuursleden. Hij gaat met een goed gevoel weg.
Hij draagt het voorzitterschap over aan Cees van Deursen. Hij is bekend bij de HVN o.a. van de
lezingen en hij is lid van de medische advies raad (MAR).
Cees van Deursen neemt het voorzitterschap over en introduceert zichzelf.
Het online spreekuur dat Henk heeft opgezet zet hij voort.
Hij bedankt Henk voor zijn inzet o.a. voor het accepteren van Sanquin om daar bloed te
doneren onder bepaalde omstandigheden en de vernieuwing van de medische richtlijn voor
hemochromatose.
b. Het voorstel om Hans Louwrier als penningmeester en Annemieke Vroom als
lotgenotencontactorganisator te herbenoemen wordt door de ALV aangenomen.
Het bestuur bestaat uit 5 personen.

10. Vacature secretaris.
Cor van Tilborg stelt zich kandidaat als secretaris. Er zijn verder geen aanmeldingen.
11. Vooruitblik naar 2019.
De HVN wil nog meer aandacht besteden aan de huisartsen.
Ook is de HVN druk bezig om de contacten met anderen uit te breiden,
In Heidelberg is contact gelegd met aanpalende verenigingen en in Engeland is een groot
onderzoek gestart over gewrichtsproblemen.
12. Rondvraag
Geen.
13. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor de vlotte afhandeling van de vergadering en sluit de
vergadering.
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