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Concept-notulen 16e Algemene Ledenvergadering van de NAV  
 
Datum : Dinsdag 21 maart 2017 
Tijdstip  : 13:30 – 15.00 uur. Na afloop vindt het 26e Voedingsforum plaats 
Locatie : C417, Forum, Wageningen  
Aanwezig : 29 leden, inclusief bestuursleden 

 

 Agendapunt          Actie 
punten 

1 Welkom en opening  
✓ Voorzitter Joline Beulens heet iedereen van harte welkom om 13.30h 

 

2 Mededelingen  
✓ Er zijn geen nieuwe agendapunten 

✓ In 2016 22 nieuwe leden en 11 mensen lid-af geworden.  
✓ In 2017 nu al 12 nieuwe aanmeldingen 
✓ We hadden 259 leden op 31-12-16 
✓ Publicatieprijs schrijfjaar 2016 zal weer worden uitgereikt tijdens het 

najaarsforum in november.  
✓ Agenda:  

o 9 mei 2017: NAV op locatie Yakult 

o 14 juni 2017: Workshop mediatraining 
o 5 oktober 2017: NSD lezing 
o 2 november 2017: najaarsforum en publicatieprijs 
o 29 of 30 januari 2018: publiekslezing Martijn Katan 
o 13 maart 2018 (conceptdatum): volgende ALV 

 

3 Notulen 15e ALV, d.d. 24 maart 2016 
✓ De notulen worden goedgekeurd  

 
 

4 Jaarverslag 2016 en jaarplanning 2017 

✓ Geen vragen of opmerkingen bij het jaarverslag.  
✓ Er is geen beroep gedaan op de vertrouwenspersonen (Onno Korver en 

Wija van Staveren). Zij blijven vertrouwenspersonen. RB zet reminder 
in Nieuwsbrief 

✓ Plannen interne PR-cie: (door Caroline van Rossum) 
o De 5e NAV op locatie in Maastricht op 26 mei 2016 is goed 

ontvangen. Er waren 60 aanmeldingen  

o 6e NAV op locatie in 2016 is in voorbereiding bij Yakult 
o VoedingNU column wordt maandelijks gevuld 
o ALV merkt op dat 268 leden weinig is tov het aantal 

afgestudeerden. Optie is het organiseren van een activiteit met Di-
et-Tri (of evt andere studieverenigingen) voor meer 

naamsbekendheid. Dit zou evt bij Jong-NAV passen.  
o ALV aanwezigen discussiëren over doel van de NAV en de benefits 

van het lidmaatschap: kwantiteit vs kwaliteit in leden, 
beroepsvereniging of moeten we statements maken, evt registratie 
loskoppelen van lidmaatschap (punt voor BV)? Om meer inzicht te 
krijgen in de mening van de leden kunnen we een enquête houden 
onder de leden: wat zijn de benefits van de NAV en wat zijn de 
benefits van de registratie? 

o Om registratie waardevol te maken moet er ook aan de vraagkant 
om worden gevraagd 

✓ 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 
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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: meld bij je vacature: “NAV-registratie is een pré” 
o Meld bij lezingen op je eerste dia: NAV-lid 
o Expertiselijst / extern smoelenboek is klaar: hier kan elk lid zijn 

expertise melden, goed voor de vindbaarheid voor de pers  
o Google analytics zou inzicht kunnen geven in verkeer op de 

website 
✓ Vanaf deze ALV zullen de Interne PR-cie en de CEC samengaan 

in een nieuwe PR-cie 
✓ Plannen Jong-NAV: (door Sanne van der Made) 

o In 2016 is NAV lezing bij de NSD dagen verzorgd door spreker 
Edith Feskens over Nutrition in Transition.  

o Najaarsforum had als thema Nutrition in eary life 

o Nutritional leadership workshop samen met ENLP gehad in 

februari, 24 deelnemers, was succes. Voor 2018 ook weer 
organiseren. 

o Niet alle deelnemers waren NAV-lid 
✓ Plannen Sponsorcommissie: (door Guy Plasqui) 

o Starten met uitslag enquete 
o Uitgangspunt is 50/50 verdeling inkomsten contributie/ sponsoring 

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

o Reden voor sponsoren om te sponsoren: zij dragen NAV een warm 
hart toe, weinig benefits voor hen, maar is ook niet per se nodig 

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

o De sponsorcie heeft een enquete gehouden onder de leden met 
127 respondenten. 80% van de leden staat positief tegenover 
sponsoring.  

o Er komt een disclaimer op de website bij de sponsoren 

o Volgend jaar wordt onderzocht of we subsidie vanuit universiteiten 
of vakgroepen kunnen krijgen. Benefit voor vakgroepen kan in de 
toekomst mogelijk liggen in het ontsluiten van AIO onderwijs op 

landelijk niveau 
o Er is plek voor nieuwe sponsorcommissieleden. Oproep komt in 

nieuwsbrief 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
RB: oproep 

leden om in 

te vullen 
RB: pers 
inlichten 
over 
expertiselijst 
RB: Google 

An. 
inventariser
en 
 
 
 
RB ENLP 

deelnemers 

aanschrijven 
 
 
 
 
 

 
 
 
RB: 
disclaimer 
 

RB: 
ontsluiten 
AIO 
onderwijs 

 

5 Financieel verslag 2016 en begroting 2017 

✓ Eigen vermogen was op 1 januari 2017 € 71.350,34.  
✓ Kascontrolecommissie heeft de financiën 2016 goedgekeurd en 

getekend. Het bestuur wordt gedechargeerd door de ALV. 
✓ Jaap Schrijver wordt hartelijk bedankt voor zijn bijdrage in de 

Kascontrolecommissie. Marianne Smeets zal volgend jaar met Wilrike 
Pasman de Kascontrolecommissie vormen 

✓ De contributie voor leden zal komend kalenderjaar weer 85 euro zijn 

✓ Mensen die net zijn afgestudeerd krijgen een eenmalige 
contributiekorting (50 ipv 85 euro) en hoeven geen registratiekosten te 
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betalen als ze binnen het jaar na afstuderen hun registratie insturen. 
✓ Voor 2017: sponsoring door 3 sponsoren is nog niet zeker 
✓ De begroting voor 2017 staat 19.000 euro in de min. Dit betreft 

geplande kosten  voor afronden expertise lijst en software voor leden- 
en financiële administratie. De vergadering is akkoord voor dit jaar, 

maar wil vanaf 2018 een sluitende begroting . 
✓ Lidmaatschap FENS en IUNS wordt in twijfel gebracht: wat zijn onze 

benefits? JB meldt hierbij op dat ze in de scientific committee van FENS 
2019 zit 

✓ Begroting 2017 wordt goedgekeurd 
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6 Bestuurssamenstelling 
✓ Het bestuur stelt voor Margreet Olthof, Sabita Soedamah-Muthu en 

Caroline van Rossum nog een termijn te zitting te laten nemen. ALV is 
akkoord 

✓ GertJan Schaafsma wordt onder applaus bedankt voor al zijn inzet en 

werk de afgelopen 4 jaar.  
✓ Rianne Leenen heeft enige tijd geleden bedankt als bestuurslid  ivm 

persoonlijke omstandigheden.  
✓ Arienne de Jong wordt geïnstalleerd als nieuw bestuurslid 
✓ Roelinka Broekhuizen wordt bijgeschreven bij de KvK als bestuurslid 

ivm logistiek bij de ING bank. Dit om toegang tot de rekening te 
garanderen 

 

7 Onderwijs 
✓ Margreet heeft contact gehad met Fré Pepping voor het landelijk 

ontsluiten van voedingscursussen op de NAV website.  
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7 WVTTK 
✓ Concept notulen komen op de website 
✓ Nutrition in Transition dankt de NAV voor de financiële support 

 
RB 

8 Sluiting om 15.15h 

✓ De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun enthousiaste en 
constructieve bijdrage aan de vergadering. 

✓ 13 maart 2018 staat de eerstvolgende  ALV gepland.  

 

 

 


