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Concept-notulen 13e Algemene Ledenvergadering van de NAV  

 

Datum : Donderdag 20 maart 2014 

Tijdstip  : 13:30 – 15.00 uur. Na afloop vindt het 20e Voedingsforum plaats 

Locatie : FrieslandCampina, Wageningen  

Aanwezig : 41 leden, inclusief bestuursleden 

 

 Agendapunt          Actie 

punten 

1 Welkom en opening  

 Voorzitter Jogchum Plat heet iedereen van harte welkom om 

13.30h 

 

2 Mededelingen  

 Er zijn geen nieuwe agendapunten 

 Nieuwe leden: Lid A: Linde van Lee, Lieke Gijsbers, Petra 

Dekker, Nicole Schnek, Kelly Ligthart, Wout van Orten-Luiten, 

Eveline Martens, Ay Lin Kho, Jacqueline van Schaik, Francis 

Riekhoff, Andries Olie, Lotte Smolders, Nanine Gieles, Rozine 

Terlouw, Ester de Jonge, Ilse Schrieks, Hetty van der Torre,  

 Lid B (met SMBWO registratie): Caroline van Rossum, Ben 

Witteman, Diewertje Sluik, Astrid Postma-Smeets en Geert van 

Poppel 

 In 2013 zijn 5 mensen lid-af geworden: Wendeline Wouters-

Wesseling, Wendy van Herpen-Broekmans, Christiaan Masson, 

Leonie van Meijl, Cathy Rompelberg. Redenen om lid-af te 

worden waren: geen belangstelling meer (vaak wegens 

carrièreswitch, n=3), onbekend (n=2).  

 In 2013 is Willem Bosman ere-lid geworden. Hij is helaas in april 

dit jaar (2013) overleden (zie memoriam op de website). 

 We hebben 200 leden 

 De NAV bestaat dit jaar 10 jaar: in het najaar gaan we dit 

vieren 

 Publiekslezing van 23 jan 2014 is goed ontvangen, Fred Brouns 

heeft veel media aandacht gekregen daarna (mn op social 

media veel discussie) 

 Volgende publiekslezing zal zijn op 15 jan 2015, spreker Daan 

Kromhout 

 15 april NAV op locatie in Wageningen 

 14-15 mei Masterclass Ethiek  in samenwerking met VLAG – 

brochure zal worden rondgestuurd. Leden en niet-leden kunnen 

zich aanmelden voor deze cursus. NAV leden betalen een 

gereduceerd tarief: 75 euro. 

 

3 Notulen 12e ALV, d.d. 13 maart 2013 

 De notulen worden goedgekeurd met een aantal verbeteringen 

in typefouten. 

 

 

4 Jaarverslag 2013 en jaarplanning 2014 

 Geen vragen of opmerkingen bij het jaarverslag. Afgelopen jaar 

heeft Roelinka een dochter gekregen. Haar werkzaamheden zijn 

opgepakt door het bestuur zelf met ondersteuning van Elma van 

den Top en Astrid Bronkhorst.  

 Ethische Commissie (door Marianne Stasse) 
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o Er zijn geen nieuwe activiteiten ontplooid, wel zijn de 

voorbereidingen getroffen voor de Masterclass Ethiek 

o Willem Bosman, voorzitter van de commissie is helaas 

overleden 

o Er is geen beroep gedaan op de vertrouwenspersonen 

(Onno Korver en Wija van Staveren) 

 Plannen interne PR-cie: (door Caroline van Rossem) 

o De 2e NAV op locatie (30 mei) bij Unilever is goed 

ontvangen, al waren er te weinig senior NAV leden. 51 

bezoekers 

o 3e NAV op locatie is in voorbereiding op vakgroep Humane 

Voeding Wageningen 

o VoedingNU column wordt maandelijks gevuld 

o Reggy van der Wielen is gestopt met de interne PR-cie. 

Margreet Veldhorst is toegetreden. Er is een roulerend 

systeem voor de voorzitter 

o Komend jaar richt de commissie zich op de website en 

LinkedIn 

 Externe PR-cie: (door Annet Roodenburg) 

o Annet Roodenburg, Margot Logman, Diewertje Sluik en 

Gertjan Hiddink worden aangevuld met Lara van Aalst. 

o De commissie heeft haar doelen vastgesteld en is daarnaast 

druk geweest met organiseren van de publiekslezing en het 

bijbehorende persbericht 

o Komend jaar: hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer 

focus op consensus komt in de media. De commissie gaat 

en communicatieplan maken, ook mbt issue management, 

en zal een overzicht maken van mogelijke spokespersons 

per wetenschapsgebied en daarmee contacten met de 

media faciliteren. Hiervoor zal een inventarisatie onder de 

leden gehouden worden. Wellicht is een mediatraining een 

goed idee voor deze spokespersons. 

o Internationale opdracht komt later, evenals het contact met 

de zusterorganisaties. De ALV gaf aan dat dit wel belangrijk 

is om op te pakken.  

 Plannen Jong-NAV: (door Sanne van der Made) 

o In 2013 weer NWO lezing verzorgd, staat ook weer op het 

programma voor 2014 

o Najaarsforum wordt uitgebreid naar een 10 jarig feestje 

o Er zijn plannen voor een afstudeerscriptie, alleen wordt er 

vanuit de vergadering gewaarschuwd voor duplicatie 

(huidige prijzen zijn niet populair;  over het algemeen wordt 

er nauwelijks iets ingestuurd). 

o Een optie is een aanmoedigingsprijs uit te loven voor 

iemand die een exceptionele bijdrage heeft geleverd aan 

gezonde voeding in de media.  

o Daarnaast houdt de commissie zich bezig met ledenwerving 

(eerstejaarskorting geldt nog) 

 Plannen Sponsorcommissie: (door Alice Mathijssen) focus op 

banden huidige sponsors aanhalen en nieuwe sponsors 

binnenhalen is gelukt. We hebben in 2013 4 nieuwe sponsors 

gekregen en niemand heeft afgehaakt. Er is meer persoonlijk 
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contact geweest en er zijn overeenkomsten opgesteld. 

o Er is een sponsorpakket ontwikkeld (brons, zilver goud) 

o Nieuwsbrief is op verzoek van de sponsors in het Engels 

o Niet alle sponsors staan op de website. Om transparant te 

blijven moet er worden verwezen naar het jaarverslag 

o Sponsors worden apart benaderd voor activiteiten 

o De sponsorcie is op zoek naar versterking (Michel Joosten is 

gestopt en Ellis Vyth gaat met zwangerschapsverlof) 

o Er wordt nog voorgesteld om een round table discussie te 

organiseren voor sponsoren met de laatste stand van 

wetenschappelijke zaken. De sponsoren zijn echter ook 

welkom bij de fora – ook als zij geen NAV lid zijn. Dit wordt 

voor dit moment als voldoende gezien. 

o De discussie ontstaat dat de fora op neutraal terrein moeten 

worden georganiseerd ivm beeldvorming. Voor de leden is 

het echter interessant om bij elkaars werkkring op bezoek 

te gaan; het is kosten effectief en daarom beter om de 

beeldvorming niet uit de weg te gaan en zelf onze grenzen 

te stellen. De externe PR-cie heeft een Q&A lijst gemaakt 

voor het geval over dit soort dingen vragen komen.  

 Samenwerkingen:  

o VoedingNL 2014 gaat niet door en het Nationale 

Voedingscongres in 2014 ook niet. In 2015 kijken we weer 

verder naar een samenwerking. 

o Dutch National Speakers hebben contact gezocht. Er komt 

een link op hun site naar onze site zodat we het zelf in de 

hand kunnen houden. De vraag is om niet persoonlijk met 

hen in zee te gaan. 

o We hebben een meeting met de BGN (beroepsgroep 

gewichtsconsulenten Nederland) gehad nav de 

publiekslezing. Hun 1300 leden werken volgens de 

richtlijnen goede voeding en royeren hun leden bij 

herhaaldelijk overschrijden hiervan. Evt in de toekomst zou 

een kruisbestuiving kunnen plaatsvinden. 

5 Financieel verslag 2013 en begroting 2014 

 De balans 2013 is € 7.296,34 in de plus door hogere 

sponsorinkomsten en lagere secretariaatskosten. 

 Eigen vermogen was op 1 januari 2014 € 72.898,40.  

 Kascontrolecommissie heeft de financiën 2013 goedgekeurd en 

getekend. Het bestuur wordt gedechargeerd 

 Gertjan Hiddink wordt hartelijk bedankt voor zijn bijdrage in de 

Kascontrolecommissie. Petra Dekker zal volgend jaar met 

Christine Grit de Kascontrolecommissie vormen 

 De prognose voor 2014 zal flink in de min eindigen 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

6 Bestuurssamenstelling 

 Karin van het Hof neemt onder zeer veel dankzegging afscheid 

als bestuurslid en secretaris. 

 



 

4 – ALV 2012 

 Na stemming (unaniem) worden 2 nieuwe bestuursleden 

geïnstalleerd: Sabita Soedamah-Muthu en Rianne Leenen 

 Nieuwe secretaris is Margreet Olthof 

7 WVTTK 

 Nieuwsbrief in het Engels blijkt geen probleem 

 Het bestuur wil de nieuwsbrief ook naar niet-leden versturen om 

zichtbaarheid te vergroten. Hier is geen bezwaart tegen; er zal 

wel onderscheid gemaakt worden tussen leden, sponsoren en 

niet-leden als er nieuws is dat alleen voor de leden relevant is. 

 Niemand wil een FENS bid doen. Theo Ockhuizen biedt aan om 

zijn visie wat betreft zusterorganisaties te delen met de externe 

PR commissie. Hij zal hiervoor contact opnemen met Annet 

Roodenburg. 

 

8 Sluiting om 15.00h 

 De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun enthousiaste en 

constructieve bijdrage aan de vergadering. 

 10 maart 2015 zal er opnieuw een ALV gehouden worden.  

 

 

 


