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Concept-notulen 12e Algemene Ledenvergadering van de NAV  
 
Datum : Donderdag 14 maart 2013 
Tijdstip  : 13:30 – 15.00 uur. Na afloop vindt het 18e Voedingsforum plaats 
Locatie : Poort van Kleef, Utrecht  
Aanwezig : 28 leden, inclusief bestuursleden 
 

 Agendapunt          Actie 
punten 

1 Welkom en opening  
 Voorzitter Marianne Geleijnse heet iedereen van harte welkom 

om 13.30h 

 

2 Mededelingen  
 Er zijn geen nieuwe agendapunten 
 Nieuwe leden: Monique Gerichhausen, Cécile Povel, Corné van 

Dooren, Ilse Reinders, Barbara Schouten, Veronique Klaasen, 
Pieter Dagnelie, Marjolein Visser.  

 Lid-af: Astrid Bakker-Zierikzee, Martine Boetje, Ruud Hermus, 
Hinke Kruizenga, Evelyne Meynen, Julian Ramakers, Hester den 
Ruijter, Julia Volman en Laura Voorrips. Redenen om lid-af te 

worden waren: geen belangstelling meer (vaak wegens 
carrièreswitch, n=7), pensioen (n=1), contributieverhoging 
(n=1). 

 We gaan richting de 200 leden 
 Roelinka is zwanger en zal ong per 1 aug met verlof gaan 
 Voedingsforum over verzadigde vetzuren is gedeeltelijk open 

gesteld voor niet-leden, waaronder journalisten. Na afloop zal er 

een persbericht uitgaan vanuit de NAV 
 MG heeft tijdens het nationaal voedingscongres een debat 

gehad met Hans van Maanen als eerste activiteit van de NAV op 
dit congres 

 Publiekslezing van 15 jan 2013 is goed ontvangen, Frans Kok 
krijgt allerlei uitnodigingen nu van buitenaf. 

 

3 Notulen 11e ALV, d.d. 15 maart 2012 

 De notulen worden goedgekeurd. 

 

 

4 Jaarverslag 2012 en jaarplanning 2013 
 Geen vragen of opmerkingen bij het jaarverslag 
 Ethische Commissie 

o Marianne Geleijnse zal actief blijven in deze commissie. 
o Afgelopen jaar is het boek “Ingrediënten van 

geloofwaardigheid” verschenen met een bijdrage van 
Marianne Geleijnse, Willem Bosman en Boudewijn Breedveld 

o De masterclass Ethiek is opgestart ism de PR-cie 
o Willem Bosman, lid van deze commissie is ernstig ziek. 

Marianne spreekt haar bijzondere waardering uit voor zijn 
werk voor de NAV. Vanuit de ALV wordt geopperd om 
Willem Ere-lid te maken. De hele vergadering stemt hier 
mee in. 

 Plannen interne PR-cie: Claudia Oomen presenteert de 
activiteiten van 2012 en de plannen voor 2013 
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o De 2e NAV op locatie zal op 30 mei plaatsvinden bij Unilever 
o NAV op locatie bij Vu was groot succes: 80 bezoekers en 

een aantal nieuwe leden 
o In 2012 zijn de eerste stappen genomen om de 1e NAV 

masterclass (Ethiek) te organiseren 
o Er zijn nauwe contacten met jong-NAV : Coosje Dijkstra zit 

in beide commissies. 
o Vanaf deze ALV zit Claudia niet meer in de PR-cie en zal 

Roelinka het overnemen. 
o De PR-cie roept op voor copij voor nieuwsbrief, social media 

(Facebook, twitter) en website 
o Vanaf dit jaar zal er een nieuwe PR-cie (Extern) worden 

opgericht voor nationale en mogelijk internationale 
activiteiten. Vanuit het bestuur zal Annet Roodenburg hierin 

zitten. Van de aanwezige leden stellen Margot Logman, 
Diewertje Sluit en Gertjan Hiddink  zich beschikbaar. 

 Plannen Jong-NAV: Joline Beulens presenteert 
o In 2012 hadden we tijdens NWO dagen een tele-lezing van 

Mike Gibney. Discussie daarna was volgens nieuw Lagerhuis 
format en werd goed ontvangen. 

o Najaarsforum ism Voedingsraad georganiseerd, grote 
opkomst 

o Komend jaar weer NWO dagen: Anita Janssen (Maastricht, 
psychologie van eten) en najaarsforum: genot or not 

o Daarnaast nog bezig met ledenwerving (eerstejaarskorting 
geldt nog) 

o Alle leden zijn welkom bij de lezing van Anita Jansen (mits 
aangegeven bij secretariaat) 

 Plannen Sponsorcommissie: (Alice Mathijssen) focus op 
banden huidige sponsors aanhalen en nieuwe sponsors 
binnenhalen. Sponsors dragen NAV een warm hart toe, maar dit 
is in deze tijd niet meer voldoende. Ze willen dat de NAV een 
grotere rol speelt in het publieke debat. 
o Sponsordiner is vervallen en vervangen door de NAV 

publiekslezing 
o Er worden overeenkomsten met de sponsors gesloten. We 

willen dit graag per 3 jaar, maar dat was voor nu (nog) niet 
haalbaar. In de overeenkomst staat beschreven wat de 
rechten en plichten van de sponsor en de NAV in deze zijn. 

o Een plan voor 2013 is om een soort kennismakingspakket te 
maken voor potentiële sponsors 

o Bou Breedveld vraagt zich af of we nog sponsors kunnen 

vinden bij supermarkten en cateraars. Hans Verhagen zal 
nieuwe namen doorsturen. De FNLI zou benaderd kunnen 
worden als  sponsor.  

o Theo Ockhuizen oppert dat een voorbeeld van de 
sponsorovereenkomst op de website moet staan  Actie RB 

o Gertjan Hiddink oppert het idee dat de NAV een slot kan 
bemachtigen op IUNS congressen en dat sponsoren mee 
kunnen denken over welke topics hier behandeld kunnen 
worden 

 Samenwerkingen: (Marianne Geleijnse) VoedingNL 2013 gaat 
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niet door. We zijn nu in dialoog met Nationale Voedingscongres 
om te kijken naar een samenwerking. Dit jaar al een kleine pilot 
gehad: MG heeft debat verzorgd met Hans van Maanen. Theo 
Ockhuizen zit bij dit programmacommissie van Nat 
Voedingscongres. Hij zal het Jogchum Plat contact opnemen hoe 
verder te gaan. 

5 Financieel verslag 2012 en begroting 2013 
 De balans 2012 is € 7.116,05 in de plus. 
 Kascontrolecommissie heeft de financiën 2012 goedgekeurd en 

getekend 
 Jan de Vries wordt hartelijk bedankt voor zijn bijdrage in de 

Kascontrolecommissie. Christine Grit zal volgend jaar met 
Gertjan Hiddink de Kascontrolecommissie vormen 

 De prognose voor 2013 zal flink in de min eindigen, mede 

omdat er een aantal sponsors is gestopt. 
 De contributie voor leden zal dit jaar weer 85 euro zijn 
 Mensen die net zijn afgestudeerd krijgen een eenmalige 

contributiekorting (50 ipv 85 euro) en hoeven geen 
registratiekosten te betalen als ze binnen het jaar na afstuderen 
hun registratie insturen. 

 Lidmaatschap van de FENS en de IUNS wordt ter discussie 
gesteld. Dit zal door de nieuwe externe PR commissie worden 
opgepikt. 

 
 
 
 
 
 
 

6 Bestuurssamenstelling 
 Marianne Geleijnse en Claudia Oomen nemen onder zeer veel 

dankzegging afscheid als bestuurslid. 
 Na stemming (unaniem) worden 3 nieuwe bestuursleden 

geïnstalleerd: Gertjan Schaafsma, Annet Roodenburg en 

Caroline van Rossum. 

 

7 WVTTK 
 Geen WVTTK 

 

8 Sluiting om 15.00h 
 De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun enthousiaste en 

constructieve bijdrage aan de vergadering. 
 13 maart 2014 zal er opnieuw een ALV gehouden worden.  

 
 

 


