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Jaarverslag 2014 

 

Leden 

Op 1 januari 2014 had de NAV 200 leden. Op 31 december was dit aantal 219. De NAV 

verwelkomde dit jaar 23 nieuwe leden:  

Lid A: (n=18) Wicher Grijseels, Maud Theelen, Jora Steennis, Jan Jansen, Jacqueline Tol, Janneke 

van der Bijl, Marjolijn van den Berg, Mirjam Smit-van Hal, Minke Burgers, Susanne Tielemans, 

Sandra Slagter, Lyanne Kieneker, Nick Wezenbeek, Nicole Vervaet, Sarah Koning, Dineke Gruppen, 

Hans Zevenbergen en Sabine Zwakenberg 

Lid B (met SMBWO registratie): (n=6) Gerdien Dalmeijer, Mariken Tijhuis (was al Lid A), Liesbeth 

Zandstra, Jessica Kiefte-de Jong, Marianne Smeets en Erica Rutten 

In 2014 zijn 4 mensen lid-af geworden: Gert Meijer, Nicole Schnek, Boudewijn Breedveld en Corine 

Sprong. Redenen om lid-af te worden waren: carrièreswitch, verhuizing naar het buitenland, 

pensioen, lidmaatschap geen toegevoegde waarde.  

Bestuur 
Het Bestuur heeft in 2014 acht maal in goede sfeer vergaderd, waarvan 3 maal telefonisch. 
Daarnaast wisselden de bestuursleden frequent informatie uit met behulp van e-mail 

correspondentie.  
 
Bestuurssamenstelling  

Per maart 2014 was de samenstelling van het NAV- Bestuur:  

 Jogchum Plat (Maastricht University): Voorzitter 

 Alice Mathijssen (Mathijssen & Schouten): Penningmeester, vertegenwoordiging 

sponsorcommissie 

 Margreet Olthof (Vrije Universiteit Amsterdam): Secretaris, vertegenwoordiging commissie 

ethiek 

 Joline Beulens (UMC Utrecht): Vice-voorzitter,  

 Gertjan Schaafsma (Schaafsma Advisory Services): lid commissie ethiek 

 Annet Roodenburg (HAS): vertegenwoordiging externe PR commissie  

 Caroline van Rossum (RIVM): vertegenwoordiging interne PR commissie  

 Sabita Soedamu-Muthu (WUR): lid Jong-NAV 

 Rianne Leenen (Unilever): bestuurs-lid 

 

Op de ALV van 20 maart 2014 heeft Karin van het Hof onder veel dankzegging afscheid genomen 

als bestuurslid van de NAV.  
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Op 20 maart 2014 heeft een afvaardiging van het NAV bestuur gesproken met de Beroepsgroep 

Gewichtsconsulenten Nederland (BGN). De BGN had contact gezocht met de NAV n.a.v. het 

persbericht van de publiekslezing 2014 van Fred Brouns. Tijdens deze bespreking hebben we 

kennis gemaakt en zijn tot de conclusie gekomen dat we een zelfde doel na streven: eenduidige 

voorlichting aan consumenten op basis van wetenschappelijk evidentie. Vervolgacties zijn er niet 

gekomen.    

 

Op 12 juni 2014 heeft het bestuur een kennismakingsgesprek gehad met Felix Cohen en Jovanka 

Vis van het Voedingscentrum (oud-directeur en communicatie manager resp.). Tijdens dit 

verkennende gesprek is gekeken naar raakvlakken en eventuele samenwerkingen. Daarnaast was 

onderwerp van gesprek de externe PR dmv persberichten en andere inhoudelijke onderwerpen. Er 

is afgesproken dat er een nieuw gesprek wordt ingepland met de nieuwe directeur. 

 

Er is gemiddeld 35 uur per maand besteed aan secretariële werkzaamheden waaronder afhandelen 

registratieaanvragen, beheer website, nieuwsbrieven, beleggen van vergaderingen, notuleren en 

financieel beheer. Roelinka Broekhuizen voert deze werkzaamheden uit als ZZP’er. De NAV is 

daartoe met Roelinka een overeenkomst aangegaan (ter inzage voor wie dat wil) van september 

tot september. Deze opdracht wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Van beide kanten geldt een 

opzegtermijn van 1 maand. 

 

Activiteiten in de commissies 

Commissie Ethiek  

Leden van de commissie in 2014 waren Jaap van Binsbergen, Margreet Olthof, Marianne Geleijnse, 

Gertjan Schaafsma, Jan de Vries en  Marianne Stasse-Wolthuis. 

De Commissie Ethiek signaleert ethische kwesties op het gebied van voedingsonderzoek en 

rapporteert hierover aan het Bestuur. Dit gebeurt via email, maar er is geen aanleiding voor 

rapportage geweest en de commissie heeft ook geen aanleiding gehad om bij elkaar te komen. 

Onno Korver en Wija van Staveren waren gedurende het verslagjaar vertrouwenspersoon van de 

NAV. Er is door de leden geen beroep gedaan op deze vertrouwenspersonen. In 2012 - 2014 zijn er 

voorbereidingen getroffen voor een Masterclass Ethiek. Hiervoor zijn o.a. gesprekken gevoerd met 

onderzoeksschool VLAG. 

Jong-NAV  

Jong-NAV bestond in 2014 uit Coosje Dijkstra, Sabita Soedamah-Muthu, Gerdien Dalmeijer, 

Marieke Hendriksen, Trudy Voortman, Linde van Lee en Sanne van der Made (voorzitter). Sabita 

Soedamah-Muthu had namens Jong-NAV zitting in het bestuur. Coosje Dijkstra had namens Jong-

NAV zitting in de PR-cie.  

Het doel van Jong-NAV is het bevorderen van contact tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ generatie 

voedingswetenschappers en het werven van jonge collega’s. Daarnaast organiseert Jong-NAV 

lezingen, workshops en discussies. Op 9 oktober 2014 heeft Jong-NAV de NAV lezing tijdens de 

NWO dagen verzorgd (Marianne Geleijnse: “Nutrition: an incredible science?!”). Ook verzorgden ze 

het najaarsforum op 6 november 2014 met als titel “Voedingswetenschappen in de Social Media”. 

Door verschillende sprekers (Marlou van Campen (WWF), Stephan Peters (Voedingscentrum), Hans 

Kraak (VoedingNu) en Dick Veerman (Foodlog)) zijn deze middag de pro's en cons van het gebruik 

van Social Media belicht. Dit forum was onderdeel van het 10-jarig bestaan van de NAV. 
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Interne PR-commissie  

De interne PR-commissie bestond in 2014 uit: Judith Neter, Coosje Dijkstra (jong NAV), Caroline van 

Rossum (Bestuur) en  Margriet Veldhorst (Erasmus MC). 

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd: 

1. Het ondersteunen van basis PR Activiteiten van het NAV secretariaat (nieuwsbrief, website, 

NAV-slides) 

2. Het coördineren van de column “ Het laatste woord”  door  een NAV-lid en  interview met 

een NAV-lid in Voeding Nu . 

3. Het initiëren en faciliteren van “NAV op Locatie”, welke heeft plaatsgevonden bij 
Wageningen University op 15 april 2014. Het thema was “Speeddaten met Wagenings 
Voedingsonderzoek”. Er waren zo’n 87 deelnemers, waaronder diverse potentiële leden. 
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor NAV op locatie 2015 bij het RIVM begonnen, met als  
thema: “ Voedingsbodem voor beleid.”. 

4. In samenwerking met Jong NAV het actief benaderen van potentiële leden. 
 
Externe PR commissie  

De Externe PR commissie bestaat nu ruim 1 jaar. De leden zijn: Lara van Aalst, Gert Jan Hiddink, 

Margot Logman, Lotje van de Pol, Diewertje Sluik, Jan de Vries  en Annet Roodenburg (Bestuur). 

De commissie heeft zich het afgelopen jaar (2014) gericht op de volgende activiteiten:  

- Het aanjagen van de discussie binnen de NAV over externe PR (via ad hoc casussen) 

- Bijdrage aan publiekslezing, najaarsforum (10j) over social media (o.a. persberichten) 

- Contacten met journalisten (wederzijds begrip voedingswetenschap en media)  

- Aansluiting zoeken bij het Voedingscentrum  

- Het maken van een communicatieplan. Hierin zijn weergegeven: 

Uit de doelstellingen van de NAV: 
NAV wil functioneren als een actief netwerk van voedingswetenschappers op academisch niveau en 
de maatschappelijke profilering van de voedingswetenschappen verder te versterken. 

 
Er zijn een aantal inzichten: 

• De reputatie van de voedingswetenschap ligt onder vuur 
• De belangrijkste gezondheids-gerelateerde voedingsboodschappen worden 

ondergesneeuwd 

• Voedingswetenschap is complex en moet beter uitgelegd en gedeeld worden 

 
Na koppeling van de inzichten met NAV doelstellingen, komen we op de volgende top 3 doelen voor 
externe communicatie:  

1. Laten zien wie we zijn en wat we doen. 
2. Voedingswetenschappers stimuleren en faciliteren hun rol in het maatschappelijk debat te 

pakken en te laten zien hoe belangrijk de voedingswetenschap is.  
3. Voedingswetenschappers stimuleren en faciliteren de voedingswetenschap op een 

toegankelijke manier uit te leggen. 
Hieromheen zijn acties geformuleerd, waar we in 2015 mee aan de slag zullen gaan, zoals een 
media workshop gegeven door het Voedingscentrum en de inventarisatie van NAV leden die media 
te woord zou willen/kunnen staan. 
 
We hebben met het bestuur besproken om als NAV geen inhoudelijke statements meer te maken. 
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Sponsorcommissie  

De sponsorcommissie bestond in 2014 uit: Alice Mathijssen (bestuur, ad interim voorzitter), Ellis 

Vyth en Karin van het Hof. Eind 2014 is Guy Plasqui toegetreden tot de sponsorcommissie en is 

Ellis Vyth voorzitter geworden. 

Doel voor 2014 was de huidige sponsor contacten onderhouden en aan de relatie met de sponsoren 

werken; niet actief nieuwe sponsoren werven. 

De volgende activiteiten heeft de sponsorcommissie in 2014 ondernomen: 

- In 2014 heeft de sponsorcommissie een plan met 6 contactmomenten opgesteld om de relatie 

met de sponsoren te onderhouden gedurende het jaar. Dit betekent dat de sponsoren elke 2 a 

3 maanden via mail of telefoon benaderd werden over de activiteiten van de NAV en de 

voordelen die ze ontvingen vanwege hun sponsorschap.  

- In maart 2014 is het nieuwe sponsorbeleid gepresenteerd en is dit aangenomen door de leden. 

De rest van het jaar is dit beleid doorgevoerd. Dit beleid heeft niet geleid tot verandering in de 

sponsor bedragen. In 2014 was er 1 bronzen sponsor (500-999 euro), waren er 6 zilveren 

sponsoren (1000-1999 euro) en waren er 6 gouden sponsoren (2000 euro of meer). 

-  Sponsoren hebben in 2014 input mogen geven op het onderwerp van het voorjaarsforum in 

2015, 2 gereserveerde plaatsen gekregen voor de publiekslezing en 1 sponsor heeft in 

Voeding Nu gestaan. Daarnaast heeft het voorjaarsforum in maart 2014 plaatsgevonden bij 

een van de sponsoren – deze vorm van “sponsoring in natura” is positief gewaardeerd door 

zowel de leden alsook de sponsor. 

 

Communicatie 
 

NAV nieuwsbrief 
De NAV nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel naar de leden met korte berichtgeving 

over activiteiten en andere zaken. In 2014 is er 10 keer een reguliere nieuwsbrief naar de leden 

uitgegaan. Daarnaast zijn er nog 17 andere mailings verstuurd, voor contributie, een enquête, 

uitnodigingen publiekslezing etc. Er zijn dit jaar 2 persberichten verstuurd. 

Leden kunnen interessante onderwerpen sturen naar info@voedingsacademie.nl zodat dit 

opgenomen kan worden in de nieuwsbrief. 

De nieuwsbrief is per 26 augustus 2014 opengesteld voor niet-leden. Men kan zich via de home 

page van de NAV website opgeven. 

NAV website 

In april heeft de NAV een nieuwe website gekregen. De website heeft als doen om niet-leden te 

informeren wat en wie de NAV is/zijn. Daarnaast heeft het als doel om de leden van informatie te 

voorzien mbt activiteiten, medeleden (smoelenboek) en vertrouwelijkere informatie, zoals ALV 

stukken.  

LinkedIn  

Momenteel zijn 172 leden aan elkaar gelinkt op LinkedIn. 

mailto:info@voedingsacademie.nl
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Twitter  

NAV @NAVvoeding:  

 31-12-2014: 251 volgers 

Facebook 

https://www.facebook.com/pages/NAV/183348731801840 

Alle leden mogen twitterberichten en facebookberichten aanleveren! 

Persberichten 

De volgende persberichten zijn in 2014 uitgegaan: 

- Publiekslezing 2014 met als titel “Gezonde Voeding’ wie kan ik nog vertrouwen?” 

- 10-jarig bestaan NAV 

 

Financiën 
In 2014 waren de totale inkomsten € 41.524,43. De sponsorinkomsten zijn in 2014 verder 

gegroeid en de contributie voor leden is in de ALV 2014 gehandhaafd op 85 euro. De totale 

uitgaven waren in 2014 € 41.083,22. Het resultaat van het boekjaar was € 441,21. De balans laat 

zien dat de NAV op 31-12-2014 een eigen vermogen heeft van € 73.339,61. De financiën van de 

NAV zijn gezond. De kascommissie van het jaar 2014 bestond uit Christine Grit en Petra Dekker. 

In 2014 hebben de volgende bedrijven de NAV gesponsord:  

 Koninklijke Ahold NV  

 Alpro Soja Nederland BV 

 Danone Nederland BV 

 DSM Nutritional Products Ltd.  

 Royal FrieslandCampina  

 Mondelēz International 

 Nestlé Nederland BV  

 Nederlandse Zuivel Organisatie 

 Newtricious  

 Sodexo  

 Kenniscentrum suiker & voeding 

 Unilever Nederland B.V.  

 Yakult Nederland B.V. 

NAV Activiteiten 

Publiekslezing 

Op 23 januari 2014 werd de tweede openbare NAV publiekslezing gehouden in Stadskasteel 

Oudaen te Utrecht. Prof Fred Brouns heeft deze publiekslezing met als titel “‘Gezonde Voeding’ wie 

kan ik nog vertrouwen?” verzorgd. De zaal met 90 plekken was volgeboekt met nog een wachtlijst 

van 28 namen. Er is een persbericht uitgegaan. 

Algemene ledenvergadering 

Op 20 maart 2014 heeft de 13e ALV plaats gevonden in het nieuwe gebouw van Friesland 

Campina in Wageningen. De vergadering werd door 41 leden bezocht. Tijdens deze vergadering 

werd het jaarverslag en de financiën van 2013 en de begroting van 2014 behandeld. Besloten werd 

https://www.facebook.com/pages/NAV/183348731801840
http://voedingsacademie.nl/activities/publiekslezing-2014/
http://voedingsacademie.nl/activities/nav-10-jaar-met-najaarsforum/
http://www.voedingsacademie.nl/publiekslezing-2013
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de contributie te handhaven op 85 euro. Mensen die hun registratie binnen een jaar na afstuderen 

insturen krijgen eenmalig een korting (betalen 50 ipv 85 euro) en hoeven geen registratiekosten te 

betalen. 

Daarnaast nam Karin van het Hof afscheid uit het Bestuur. 

Voedingsfora 

In de verslagperiode is op 20 maart 2014 een voedingsforum georganiseerd door Marjolein Visser 

met als titel  “Dietary protein in nutrition: enough evidence for new recommendations?”. 

De sprekers waren: 

 Prof. Lisette de Groot (Wageningen Universiteit)  

 Drs. Eveline Martens (Universiteit Maastricht)  

 Prof. Stephan Bakker (UMCG, Groningen). 

 Forumdiscussie o.l.v. voorzitter prof dr. Marjolein Visser  

Er waren 53 leden en 12 niet-leden aanwezig. Er is een verslag gemaakt van dit forum. 

NAV 10 jaar: 

Op 6 november is in het kader van het 10-jarig bestaan van de NAV een voedingsforum 

georganiseerd door Jong-NAV met als titel: “Voedingswetenschappen in de Social Media”. Door 

verschillende sprekers (Marlou van Campen (WWF), Stephan Peters (Voedingscentrum), Hans 

Kraak (VoedingNu) en Dick Veerman (Foodlog)) zijn deze middag de pro's en con’s van het gebruik 

van Social Media belicht. Er waren voor dit forum 96 aanmeldingen.  

Na het forum had het bestuur een uitgebreide feestelijke borrel georganiseerd met hapjes en 2 

prijzen: 

Publicatieprijs 2013: 

Deze prijs is uitgereikt aan de beste publicatie op voedingsgebied in 2013 (gebaseerd op E-

publicatie). In totaal waren er 6 inzendingen. De jury bestond uit: Ronald Mensink (voorzitter), 

Sabita Soedamah-Muthu, Gert Jan Schaafsma, Rianne Leenen, Ingeborg Brouwer en Annet 

Roodenburg. Deze juryleden waren zo uitgekozen dat er uit de diverse disciplines een 

vertegenwoordiger was. Voor het jaar 2013, uitgereikt in 2014 heeft Michel Joosten de prijs van 

300 euro en een oorkonde gewonnen met zijn publicatie: ‘Urinary and plasma magnesium and risk 

of ischemic heart disease’ Am J Clin Nutr 2013;97:1299–306. 

Oeuvre award 

Prof Jo Hautvast heeft tijdens de feestelijkheden de (eerste) NAV oeuvre-award in ontvangst 

mogen nemen voor “Bijzondere verdiensten voor de voedingswetenschappen”. Prof Hautvast heeft 

een beeldje en een oorkonde ontvangen. 

NWO-voedingsdagen 

In het najaar van 2014 hield Marianne Geleijnse van Wageningen UR de NAV-lezing tijdens de 

NWO-voedingsdagen te Deurne, getiteld “Nutrition: an incredible science?!”. Deze lezing was 

georganiseerd door Jong-NAV. 

http://voedingsacademie.nl/wp-content/uploads/sites/13/2014/04/NAV-voorjaarsforum-2014-samenvatting-final.pdf
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NAV op locatie  

15 april: NAV op locatie Wageningen University. Hiervoor hadden zich 87 mensen (waarvan 33 

leden) opgegeven. Sprekers:  

 Prof. Frans Kok – Welkom: 45 jaar voedingsonderzoek in Wageningen  

 Dr. Alida Melse – International Nutrition 

 Prof. Sander Kersten – Moleculaire Voeding in Wageningen 

 Dr. Gerry Jager – Sensoriek en Eetgedrag 

Van deze middag is een verslag gemaakt. 

 

Activiteitenagenda 2014: 

23 januari: Publiekslezing Fred Brouns 

20 maart: ALV en voorjaarsforum 

15 april: NAV op locatie Wageningen Universiteit 

9 oktober: NAV lezing Door Dr Marianne Geleijnse tijdens de Nutritional Science Days in Deurne 

6 november: 10 jaar NAV met najaarsforum, avondprogramma, publicatieprijs en oeuvre-award 

 

 

 

http://voedingsacademie.nl/wp-content/uploads/sites/13/2014/03/Verslag_15april_website.pdf

