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Concept-notulen 21e Algemene Ledenvergadering van de NAV  
 
Datum : Dinsdag 8 maart  
Tijdstip  : 15:00 – 17:00 uur.  
Locatie : Zoom 
Aanwezig : 31 leden, inclusief bestuursleden 

 

 Agendapunt          Actie 
punten 

1 Welkom en opening  
✓ Voorzitter Karin van het Hof heet iedereen van harte welkom om 15.00h 

 

2 Mededelingen  
✓ In 2022 reeds 9 registraties 

✓ Door COVID-19 dit jaar een digitale meeting. Spelregels te vinden in de 
handleiding die is meegestuurd met de stukken 

 

3 Notulen 20e ALV, d.d. 9 maart 2021 
✓ Actie RB: bestuursverzekering staat nog 

✓ De notulen worden goedgekeurd, er zijn verder geen vragen of 
opmerkingen 

 

4 Financieel verslag 2021 en begroting 2022 (Monica Mars) 
✓ Met totale baten van €41.702,90 en lasten van €36.904,55 een werkelijk 

resultaat van het boekjaar van plus €3.204,04 behaald. Positiever dan 

begroot. 
✓ Inkomsten: 70% uit contributie, 28% uit sponsoring 
✓ Uitgaven: Er waren dit jaar minder kosten ivm COVID. Grootste 

kostenpost is secretariaat (Roelinka Broekhuizen (RB)) wat dit jaar 
494,5 uren heeft gedraaid, dit was iets minder dan begroot. De kosten 
voor PVN zijn over alle partners verdeeld. Er zal een promotiefilmpje 

voor NAV worden gemaakt waarvan de kosten op 2021 staan, dit zorgt 
er voor dat er iets meer aan PR wordt uitgegeven dan begroot. 

✓ Eigen vermogen is ruim €71.000 wat ongeveer 1,5-2maal de jaarlasten 
is 

✓ Kascontrolecommissie heeft de financiën 2021 goedgekeurd en 
getekend. Het bestuur wordt gedechargeerd door de ALV. 

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

Kascontrolecommissie in de afgelopen 2 jaar. Wilrike Pasman wordt voor 
komende kascontrole (2022) bijgestaan door Eva Corpeleijn. 

✓ Twee grote sponsoren hebben nog geen duidelijkheid kunnen geven over 
2022. 

✓ KLV heeft een eenmalige subsidie toegekend van €3500 voor de 
publiekslezing 2022 

✓ De begroting voor 2022 staat €576,10 euro in de min.  

✓ Begroting 2022 wordt goedgekeurd 
✓ De ALV leent het Bestuur en de penningmeester decharge voor 2021 
✓ Vanuit de ALV wordt gevraagd of we voldoen aan de nieuwe wet WBTR 

(nieuwe wet bestuur & aansprakelijkheid). → Actie RB 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

RB: 
WBTR 
nakijken 

5 Jaarverslag 2021  
✓ 17+6 nieuwe aanmeldingen, 14 lid-afmeldingen 
✓ Alle 45 vrijwilligers worden hartelijk bedankt voor hun inzet en energie 

van afgelopen jaar! 
✓ NAV wil graag een groter ledenbestand 
✓ Ondanks COVID-19 toch nog 17 activiteiten, alles online 

Voor 2022 hebben alle commissies focuspunten opgegeven: 
✓ Jong-NAV 

o Workshop Jong-NAV meets ENLP (European Nutrition Leadership 
Platform) 
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o Najaarsforum 
o Jong-NAV netwerkborrel(s) 
o Debatsessies met junioren 
o Carrièremiddag ism wervingscommissie 
o NSD (Nutrition Science Days) lezing? 

✓ Wervingscommissie 
o Di-et-Tri carrièredagen (overname jong NAV) 
o Maandelijkse column NAV lid in nieuwsbrief Di-et-Tri  
o Update inzicht in afstuderende MSc studenten 
o NAV onder de aandacht brengen 
o Online meeting na diploma uitreiking om voorlichting te geven over 

NAV, combi met spreker 

o Filmpje om NAV te introduceren 
✓ Engagementcommissie 

o Buddysysteem verder uitwerken en een nieuwe impuls geven met 
daaraan gekoppeld een ‘carrière-inspiratie’ activiteit  

o Survey verder uitwerken  
o Een advies voor bestaande activiteiten n.a.v. gegeven tips  

o Een nader te bepalen activiteit n.a.v. de wensen genoemd in de 
survey.  

✓ Integriteitscommissie 
o Gedragscode en procedure integriteitsmeldingen op de website 
o Algemeen: communicatie hierover naar leden 
o Specifiek: lezing Mads Sorensen over integriteit: 28 april 
o Specifiek: werven vertrouwenspersoon NAV 

✓ Er zijn nog voor diversie commissies vacatures:  

o Wervingscommissie 
o Engagementcommissie→ Marianne Geleijnse heeft aangegeven 

interesse te hebben 
o Sponsorcommissie 

✓ De sponsorcommissie zal zich ook meer gaan richten op subsidies en zal 

daarom in het vervolg ‘fundingscommissie’ heten. 

6 Commissie-samenstelling 
Ellen Kampman heeft na jaren in de CTB te hebben gezeten, aangegeven 
het stokje over te willen geven. Edith Feskens is bereid om voor WUR in de 
CTB te gaan. De vergadering is Ellen zeer dankbaar voor haar inzet van de 

afgelopen jaren 
Bestuurssamenstelling 
✓ Het bestuur stelt voor dat Karin van het Hof nog een jaar voorzitter zal 

zijn 
✓ Lydia Afman en Peter Zock nemen vandaag afscheid van het Bestuur, 

onder zeer veel dankzegging 

✓ Het bestuur draagt voor als nieuwe bestuursleden: 
o Gerda Pot (Louis Bolk Instituut/ Alliantie Voeding in de Zorg) 
o Ellen van Kleef (WUR) 

✓ Er wordt een pol gedaan via zoom, alle geldige stemmen zijn voor. 

 

7 Survey Engagement commissie 

✓ In december 2021 heeft de Engagementcommissie een survey uitgezet 
bij de leden om inzicht te krijgen in de waardering voor de activiteiten, 
evt tips en wensen tav de huidige activiteiten of voor nieuwe activiteiten 
en gevraagd naar de waardering van de huidige communicatiemiddelen 

✓ 65 leden hebben de survey ingevuld (21%) 
✓ De uitkomst van deze survey is gedeeld tijdens de ALV en als verslag 

rondgestuurd. 
✓ De Engagementcommissie zal op basis van deze survey de komende 

jaren de activiteiten organiseren 
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✓ Tijdens de ALV werden de leden opgeroepen om onderwerpen aan te 
dragen voor activiteiten, al dan niet met hulp in de organisatie 

✓ Hans Verhagen wil graag meedenken over een activiteit over Novel 
Foods/ voedselveiligheid 

✓ Vanuit de vergadering kwam de suggestie om een oproep te plaatsen bij 
de leden om in hun email handtekening de NAV te vermelden: NAV 

zichtbaarheid vergroten, laten zien dat je trots bent NAV lid te zijn 
✓ Vanuit de vergadering kwam de vraag hoeveel mensen lid zijn t.o.v. het 

potentieel. Deze cijfers zijn niet bekend, maar duidelijk is dat hier nog 
veel potentieel ligt. Ook werd gevraagd of clinici lid kunnen worden, 
maar de vraag is of zij voldoen aan de eisen. 

 
 
 
RB: 
oproep 
en logo 

maken 

8 Gedragscode  
✓ De oude gedragscode is 15 jaar oud, het was tijd voor een update. 

Hierin is ook opgenomen dat de gedragscode elke 5 jaar nagekeken 
moet worden. 

✓ Doelstelling Integriteitscommissie (I-cie)  
o NAV gedragscode meer onder de aandacht van de leden 

brengen: Nadruk op transparantie over mogelijke belangen 
o Onderlinge discussies over ethische kwesties stimuleren 
o Een laagdrempelig systeem om individuele leden te kunnen 

ondersteunen bij integriteitskwesties 
✓ I-cie heeft een procedure geschreven voor integriteitskwesties (zie 

bijlage voor flowschema) 
✓ Ook al is er in het verleden geen gebruik van gemaakt is de I-cie bezig 

met het werven van 1 of 2 vertrouwenspersonen (better safe than sorry) 
✓ Eén opmerking: over laatste alinea in artikel 1: 2 zinnen spreken elkaar 

tegen, en is tegen vrijheid van meningsuiting. Suggestie is 1e zin er uit 
en erbij te zetten “leden dienen te melden als ze zich hier niet aan 
houden”. Van daar uit kan er een discussie worden gevoerd. 

✓ Vergadering is akkoord met deze verandering en stemt voor aanname 
van de herziene gedragscode.  

✓ Vraag uit de vergadering: Hoe om te gaan met de gedragscode als NAV 
betrokken is bij andere organisatie zoals VoedingNL en PVN? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Bestuur 

9 .Sluiting om 17.00h 
✓ De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun enthousiaste en 

constructieve bijdrage aan de vergadering. 
✓ Degenen die willen blijven nog voor de breakout rooms/borrel 
✓ eerstvolgende  ALV is nog niet gepland.  
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Bijlage 

 

 


