
 

1 – ALV 2016 

 
Concept-notulen 15e Algemene Ledenvergadering van de NAV  
 
Datum : Donderdag 24 maart 2016 
Tijdstip  : 13:30 – 15.00 uur. Na afloop vindt het 24e Voedingsforum plaats 
Locatie : Se7en, Utrecht  
Aanwezig : 35 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 

 In 2015 34 nieuwe leden en 5 mensen lid-af geworden.  
 In 2016 nu al 13 nieuwe aanmeldingen 
 We hadden 253 leden op 31-12-15 
 Publicatieprijs 2015 zal weer worden uitgereikt tijdens het 

najaarsforum in november.  
 Agenda:  

o 26 mei 2016: NAV op locatie Maastricht 
o 8 juni 2016: Workshop mediatraining 
o 6 oktober 2016: NWO lezing 
o 17 november 2016: najaarsforum 
o 13 december 2016: VoedingNederland 2016 congres 
o 16 maart 2017: volgende ALV 

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

voor mogelijke onderwerpen voor het VoedingNederland 2016  
congres en er wordt gevraagd naar mensen die geïnteresseerd 
zijn om in de programmacommissie zitting te nemen. 

 

3 Notulen 14e ALV, d.d. 10 maart 2015 
 De notulen worden goedgekeurd met een aanpassing van de 

data 
o 6 november najaarsforum 

o Volgende ALV is niet op 10 maart maar 24 maart 

 
 

4 Jaarverslag 2015 en jaarplanning 2016 
 Geen vragen of opmerkingen bij het jaarverslag.  
 Ethische Commissie (door Margreet Olthof) 

o Er zijn geen nieuwe activiteiten ontplooid. In overleg met de 
commissieleden wordt de commissie opgeheven. Ethiek en 
wetenschappelijke integriteit blijft echter core-business van 
de NAV, op het moment dat het weer nodig is, kan de 
commissie weer nieuw leven in worden geblazen. 

o Wel heeft de Masterclass Ethiek op 19 februari 
2016plaatsgevonden met 12 deelnemers. Docenten waren 
Marianne Geleijnse en Marcel Verweij. Deze masterclass 
werd goed geëvalueerd en wordt wellicht nog een keer 
herhaald. 

o Er is geen beroep gedaan op de vertrouwenspersonen 

(Onno Korver en Wija van Staveren). Zij blijven 
vertrouwenspersonen 
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 Externe PR-cie: (door Annet Roodenburg) 
o De Commissie Externe Communicatie heeft hard gewerkt 

aan een communicatie plan met 3 topdoelen: 
 Laten zien wat NAV is en wat NAV doet 
 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 Acties die hieraan verbonden worden zijn o.a. persbericht 
publiekslezing, stakeholder-analyse, verstevigen banden 
met het voedingscentrum, organiseren van een workshop 
mediatraining, verkennen van de mogelijkheden om 

zichtbaarheid van de leden te vergroten 
o Opgeroepen wordt dat alle leden deelnemen aan publieke 

debatten, zoals Bessensap, VoedingLeeft: als er over 
Voeding gesproken wordt, moet er wel een 
voedingswetenschapper aanwezig zijn. Iedereen kan een 
evenement melden bij Roelinka, die dit dan weer in de 
nieuwsbrief kan vermelden. 

o Oproep 2: meldt bij je vacature: “NAV-registratie is een 
pré” 

o Meldt bij lezingen op je eerste dia: NAV-lid 
 Plannen interne PR-cie: (door Caroline van Rossum) 

o De 4e NAV op locatie bij RIVM op 19 mei 2015 is goed 
ontvangen. Er waren 103 aanmeldingen  

o 5e NAV op locatie in 2016 is in voorbereiding bij universiteit 

Maastricht 
o VoedingNU column wordt maandelijks gevuld 

 Plannen Jong-NAV: (door Sanne van der Made) 
o In 2015 is NAV lezing bij de NWO najaar retraite verzorgd 

door spreker Gerda Feunekes, directeur voedingscentrum.  
o Najaarsforum was het themaforum richtlijnen goede 

voeding ism Gezondheidsraad 
o Daarnaast houdt de commissie zich bezig met ledenwerving 

(eerstejaarskorting geldt nog) 
 Plannen Sponsorcommissie: (door Guy Plasqui) 

o Uitgangspunt is 50/50 verdeling inkomsten contributie/ 
sponsoring 

o Variatie in type sponsoren is belangrijk. Er zijn momenteel 
12 sponsoren 

o Afgelopen jaar is niet actief naar nieuwe sponsoren gezocht, 
onderhoud van huidige sponsoren blijft belangrijk 

o De sponsorcie wil een ronde tafel discussie organiseren over 
het beleid tav sponsoring van de NAV in de toekomst. 
Ideeën zijn meer dan welkom 

 Nieuw in te stellen Commissie Onderwijs 
o Tijdelijke commissie om te verkennen of het mogelijk is om 

al het landelijke AIO voedingsonderwijs onder te brengen 

bij NAV ter bevordering van landelijk uitwisselen studenten. 
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Indien leden hieraan mee willen werken, kunnen ze zich 
aanmelden bij Roelinka 

5 Financieel verslag 2015 en begroting 2016 
 Eigen vermogen was op 1 januari 2016 € 81.451,15.  
 Kascontrolecommissie heeft de financiën 2015 goedgekeurd en 

getekend. Het bestuur wordt gedechargeerd door de ALV. 
 Petra Dekker wordt hartelijk bedankt voor haar bijdrage in de 

Kascontrolecommissie. Wilrike Pasman zal volgend jaar met 
Jaap Schrijver de Kascontrolecommissie vormen 

 De prognose voor 2016 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 2016: 1 sponsor zal een lager bedrag sponsoren 
 Op de begroting staat 10.000 voor nieuwe software voor leden- 

en financiële administratie. De vergadering is hiermee akkoord. 
 RB zal op verzoek uitzoeken of automatische incasso een optie 

is. Een ander idee is een link naar Ideal in de email. 
 Nutrition in Transition heeft gevraagd zijn financiën onder te 

brengen bij de NAV. Zij hebben eigen inkomsten en eigen 
rekeningnummer waardoor dit niet door de financiën van de 
NAV heen zal lopen 

 Begroting 2016 wordt goedgekeurd 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
RB: onder-
zoeken of 
ideal in 
mailing kan 

6 Bestuurssamenstelling 
 Het bestuur stelt voor Joline Beulens voorzitter zal worden, 

Annet Rodenburg de nieuwe vicevoorzitter. Daarnaast stelt het 

bestuur twee nieuwe bestuursleden voor: Guy Plasqui als 
penningmeester en Sanne van der Made Jong-NAV 
vertegenwoordiger. Jogchum Plat en Alice Mathijssen worden 
met applaus bedankt voor al hun inzet en werk de afgelopen 5 
jaar. 

 Nieuwe vice-voorzitter (nieuwe voorzitter is ziek) neemt de 
vergadering over vanaf punt 6. 

 

7 WVTTK 
 Astrid Postma meldt dat het nog mogelijk is om naar Corpus 

Leiden te komen voor de Schijf van Vijf meeting van het 
Voedingscentrum op 29 maart 2016 

 Roelinka meldt nog dat er een bestuurslid voor de Federa wordt 
gezocht. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Roelinka 

 

8 Sluiting om 15.15h 
 De vicevoorzitter dankt de aanwezigen voor hun enthousiaste 

en constructieve bijdrage aan de vergadering. 
 16 maart 2016 staat de eerstvolgende  ALV gepland.  

 
 

 


