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Concept-notulen 14e Algemene Ledenvergadering van de NAV  

 

Datum : Dinsdag 10 maart 2015 

Tijdstip  : 13:30 – 15.00 uur. Na afloop vindt het 22e Voedingsforum plaats 

Locatie : Se7en, Utrecht  

Aanwezig : 40 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: (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.  

 We hadden 219 leden op 31-12-14 

 Publicatieprijs 2014 zal weer worden uitgereikt tijdens het 

najaarsforum in november.  

 Agenda:  

o 19 mei 2015: NAV op locatie RIVM 

o 2 juni 2015: Workshop mediatraining 

o 8 oktober 2015: NWO lezing 

o ? november 2015: najaarsforum 

o 10 december 2015: VoedingNederland 2015 congres 

o 21 jan 2016: publiekslezing Louise Fresco 

o 10 maart 2016: volgende ALV 

 Aan de leden van de ALV wordt gevraagd om input te geven 

voor mogelijke onderwerpen voor het VoedingNederland 2015  

congres: 

o Paradigma shift 

o Gedragwetenschappen: hoe breng je iets over naar de 

consument 

o Rol van de omgeving 

o Nieuwe richtlijnen goede voeding 

 

3 Notulen 12e ALV, d.d. 20 maart 2014 

 De notulen worden goedgekeurd met een verbetering in één 

typefout. 

 

 

4 Jaarverslag 2014 en jaarplanning 2015 

 Geen vragen of opmerkingen bij het jaarverslag.  

 Ethische Commissie (door Margreet Olthof) 

o Er zijn geen nieuwe activiteiten ontplooid. De Masterclass 
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Ethiek ging helaas niet door wegens te weinig 

aanmeldingen. Er wordt gewerkt aan een eendaagse 

masterclass in 2016 

o Er is geen beroep gedaan op de vertrouwenspersonen 

(Onno Korver en Wija van Staveren) 

 Externe PR-cie: (door Annet Roodenburg) 

o De Commissie Externe Communicatie heeft hard gewerkt 

aan een communicatie plan met 3 topdoelen: 

 Laten zien wie we zijn en wat we doen 

 Voedingswetenschappers stimuleren en faciliteren hun rol 

in het maatschappelijk debat op te pakken en te laten 

zien hoe belangrijk de voedingswetenschap is 

 Voedingswetenschappers stimuleren en faciliteren de 

voedingswetenschap op een toegankelijke manier uit te 

leggen  

o Hierbij zijn o.a. de uitgangspunten dat er geen externe 

inhoudelijk communicatie uit gaat en we niet op de stoel 

van het voedingscentrum zitten. De leden vonden dit 

akkoord 

o Acties die hieraan verbonden worden zijn o.a. goede 

communicatie naar buiten omtrent NAV activiteiten, contact 

zusterorganisaties, organiseren van een workshop 

mediatraining, enquête media-ervaring onder de leden 

o Vanuit de vergadering werd hierop geopperd om contact te 

zoeken met zusterorganisaties via onze eigen leden, die bij 

beide verenigingen lid zijn. 

 Plannen interne PR-cie: (door Coosje Dijkstra) 

o De 3e NAV op locatie (15 april 2014) bij Wageningen UR is 

goed ontvangen met 87 bezoekers 

o 4e NAV op locatie in 2015 is in voorbereiding op het RIVM 

o VoedingNU column wordt maandelijks gevuld 

 Plannen Jong-NAV: (door Coosje Dijkstra) 

o In 2014 is NAV lezing bij de NWO najaarsretraite verzorgd 

door spreker Marianne Geleijnse. Dit werd zeer goed 

ontvangen. Voor 2015 wordt er weer een spreker gezocht. 

o Najaarsforum zal waarschijnlijk gaan over 

gedragsverandering, datum nog niet bekend 

o Daarnaast houdt de commissie zich bezig met ledenwerving 

(eerstejaarskorting geldt nog) 

 Plannen Sponsorcommissie: (door Alice Mathijssen) 

o Uitgangspunt is 50/50 verdeling inkomsten contributie/ 

sponsoring 

o Variatie in type sponsoren 

o Bij beoordeling van individuele nieuwe sponsoren wordt 

rekening gehouden met mogelijk risico’s wat betreft 

imagoschade NAV 

o Jaap Schrijver oppert nog sponsoring aan te vragen bij 

andere belangenorganisaties á la NZO  
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5 Financieel verslag 2014 en begroting 2015 

 De balans 2014 is € 441,21 in de plus  

 Eigen vermogen was op 1 januari 2015 € 73.339,61.  

 Kascontrolecommissie heeft de financiën 2014 goedgekeurd en 

getekend. Het bestuur wordt gedechargeerd 

 Christine Grit wordt hartelijk bedankt voor zijn bijdrage in de 

Kascontrolecommissie. Petra Dekker zal volgend jaar met Jaap 

Schrijver de Kascontrolecommissie vormen 

 De prognose voor 2015 zal 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. 

 Voor 2015: 1 sponsor is afgevallen, 1 sponsor is voor 1 jaar 

erbij gekomen 

 1 sponsor zal ipv €2000 maar €1000 betalen in 2014. In de 

boeken van 2015 zal dit worden recht gezet. 

 Er wordt gevraagd of we nog iets anders met ons spaargeld 

moeten doen (beleggen oid). De meeste leden willen echter niet 

met geld van de leden speculeren. Misschien op een 

spaarrekening zetten met hogere rente? (bijv ASN bank) 

 Procedure wanbetalers wordt goedgekeurd mits er in 

opgenomen wordt dat iemand pas weer opnieuw lid kan worden 

als hij aan al zijn schulden heeft voldaan 

 In het Huishoudelijk reglement moet worden opgenomen dat als 

iemand 2 jaar niet zijn contributie heeft betaald, hij zal worden 

geroyeerd. 

 RB zal op verzoek van de vergadering een template op de 

website zetten om zelf een factuur te maken voor het declareren 

bij de werkgever. 

 RB zal op verzoek uitzoeken of automatische incasso een optie 

is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RB: huho 

aanpassen 

RB: 

template 

op website 

RB: auto-

matische 

incasso 

6 Bestuurssamenstelling 

 Het bestuur stelt voor dat Jogchum Plat nog een jaar voorzitter 

zal zijn. Dit wordt met applaus goedgekeurd. 

 

7 WVTTK 

 Geen WVTTK 

 

8 Sluiting om 15.00h 

 De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun enthousiaste en 

constructieve bijdrage aan de vergadering. 

 10 maart 2016 zal er opnieuw een ALV gehouden worden.  

 

 

 


