Notulen algemene ledenvergadering Nederlandse Vereniging voor DentoMaxilloFaciale Radiologie
Plaats: Breukelen, Hotel van der Valk
Tijd: donderdag 17 januari 2019 15.00-15.30 uur
1.

Opening om 15:05 door voorzitter Erwin Berkhout.
Aanwezig:
Wil van der Sanden, Erik van der Meij, Erwin Berkhout, Frederique San Giorgi, Gerard
Sanderink, Paul van der Stelt, Jan Poorterman, Johan Diederik, Reinier Hoogeveen, Marjolein
Giljamse, Suzanne Stoffels.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen
Afwezig met bericht: Bart Polder, Simon Visser , Jan-Willem Vaartjes, Jaap-Wim Spaargaren,
Michiel de Cleen, Fritjof Kroon
De voorzitter vertelt kort over de ziekteperiode van bestuurslid Bart Polder. Ook
geeft de voorzitter aan dat Bart Polder zich graag weer verkiesbaar stelt voor de NVDMFR.

3.

Verslag secretaris
Secretaris Gerard Sanderink doet kort verslag over de twee jaar dat de vereniging bestaat.
Eind 2017 had de NVDMFR ruim 50 leden en is nu gegroeid naar 68. Dwz 30% meer leden.
Waarvan een relatief groot aantal Belgische leden (>10%).
Omdat de NVDMFR klein en startend zijn, is ook de financiële ruimte de voor allerlei zaken
beperkt. Begin 2017 kreeg de NVDMFR van de Stichting ORFA (ontstaan uit Europese
röntgencongres in A’dam) een schenking om in elk geval op te kunnen starten. Om de
overige kosten laag te houden vergadert het bestuur meestal per skype of is er een
ontmoeting bij andere evenementen waar de meesten van het bestuur aanwezig zijn.
Verder natuurlijk per email en veel via Dropbox.
Begin 2018 een succesvol wintersymposium in Zwolle met ca 45 deelnemers. En dan in 2019
hier in Breukelen met rond de 70 deelnemers.
In 2017 gestart met de website maar daarnaast is er ook een online ledenadministratie van
E-captain opgezet. Dit loopt nog niet helemaal gladjes en er wordt getracht om de huidige
website volledig onder te brengen bij e-captain. Dat heeft grote voordelen voor beveiliging
en ook het verzenden van mailing’s ed, ook zal hier mogelijk een betalingssysteem aan
worden gekoppeld.
FTWV: sinds januari 2019 is de NVDMFR lid van de Federatie voor Tandheelkundige
Wetenschappelijke verenigingen, om hiermee een stem te hebben ook richting KIMO. De

NVDMFR is gezien het kleine ledenaantal lid van de FTWV tegen een gereduceerd tarief.
Voor volgend jaar zal dit opnieuw worden heroverwogen.
Er was afgelopen jaar vertegenwoordiging tijdens VMTI congres door voorzitter Erwin
Berkhout.
NVDMFR-lid Johan Diederik wordt bedankt voor zijn deelname namens de NVDMFR in ROC
Mondzorg voor Jeugdigen.
Er heeft een introductie van NVDMFR bij de EADMFR plaatsgevonden. De Europese
vereniging voor dentomaxillo faciale radiologie heeft de NVDMFR erkend en is verheugd ons
welkom te heten.
NVDMFR heeft in 2018 haar zienswijzen ingediend op:
- richtlijn M3 vd NVMKA
- richtlijn Orthodontische Radiologie vd NvVO
- KNMT Praktijkrichtlijn Thk Radiologie
4.
Financieel overzicht penningmeester
De penningmeester geeft aan dat het op dit moment een financieel gezonde vereniging is. Er is op
dit moment een iets vertekend beeld van de financiële situatie eind 2018 omdat de deelnamekosten
van de deelnemers wintersymposium al geïnd is maar de kosten van het wintersymposium zelf nog
betaald moeten worden.
Jan Poorterman vraagt naar het startkapitaal. Dit is beschikbaar gesteld door stichting ORFA. Dit is
voornamelijk geweest voor oprichtingskosten (notariskosten etc.).
5.
Instellen kascommissie (2 personen)
Na een verzoek aan de aanwezigen bij de ALV is een kascommissie samengesteld met Johan Diederik
en Jan Poorterman.
6.

(Her)verkiezing bestuur

Er zijn geen reacties binnengekomen bij de secretaris van leden die zich beschikbaar willen stellen
als nieuw bestuurslid. Er wordt gestemd over de herverkiezing van:
Voorzitter: Erwin Berkhout
Penningmeester: Erik van der Meij
1e secretaris: Frederique San Giorgi
2e secretaris: Gerard Sanderink
bestuurslid: Wil van der Sanden
bestuurslid: Bart Polder
De stemming wordt per acclamatie aangenomen.
7.

Symposium commissie

Er wordt voorgesteld door het bestuur om een symposiumcommissie op te richten, welke kan
ondersteunen in de organisatie van het jaarlijkse symposium.
Er zijn geen reacties binnengekomen bij de secretaris van leden die zich beschikbaar willen stellen

als lid van de symposiumcommissie. Mogelijk komt er nog een peiling onder de leden die niet
aanwezig zijn tijdens de ALV.
8.

Wat verder ter tafel komt

Er zijn geen reacties binnengekomen bij de secretaris van leden die W.V.T.T.K. onderwerpen hebben
aangedragen.
9.

Rondvraag

Tijdens de rondvraag feliciteert Jan Poorterman het bestuur met het feit dat ze in deze korte tijd een
snel groeiende vereniging hebben opgericht. Daar sluiten de andere leden zich bij aan.
10.

Sluiting om 15:25 uur door voorzitter Erwin Berkhout.

