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Hartelijk welkom leden 



Agenda ALV   Diëtisten Geriatrie en Ouderen

1. Opening en vaststellen van de 
agenda 
2. Vaststellen notulen ALV 2014
3. Vereniging DGO ; 
     Samenstelling bestuur; (1 
aftredend lid/herkiesbaar)
     
     Goedkeuring Huishoudelijk 
reglement. 
 
4. DGO activiteiten: 
    Jaarverslag 2015 en Jaarplannen 

2016 e.v.
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Vervolg Agenda ALV  DGO 

 6. Financieel beleid DGO
     Afsluiten boekjaar 2014
     Begroting 2016 
     Kascommissie + kiezen nieuw lid 
    Verlenging statutaire termijn
 7. Benoeming nieuwe lid bestuur
 8. Rondvraag
 9. Sluiting ALV  en datum volgend jaar: 11-11-2016 
10. DGO AWARD  uitreiking 2015ALV Vereniging Diëtisten Geriatrie en 
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09.45

09.50

10.00



2.Vaststellen notulen  14-11-2014

Vragen bij het bestuur binnengekomen: 
   Geen vragen vooraf gemeld door leden (11-11-2015).

• Klopt het dat er dan geen vragen zijn?  
Dan kunnen we de notulen ALV 2014 goedkeuren……

Met dank aan notulist  
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3.Vereniging DGO en bestuur

a. Samenstelling bestuur; 
      (1 aftredend lid en herkiesbaar)
      Ter stemming; Verkiezing nieuw lid

b. Ter stemming;  Huishoudelijk reglement DGO met 
aanvulling t.a.v. goedkeuring leden eenmalig beschikbaar 
stellen adressenlijst DGO leden.
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Stembriefjes invullen en inleveren 



a. Ter stemming nieuw lid

• Jolanda Gebben herkiesbaar 
 voor 2de bestuurstermijn

• Taak in het bestuur : 
penningmeester

• Er zijn geen tegen 
kandidaten aangemeld bij 
het bestuur! 

• Vraag aan de leden om 
Stembriefjes in te invullen

   voor het stemmen van 
aangedragen bestuurslid.
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b.Ter stemming: 
Huishoudelijk reglement
• De ALV stemt in met de voorgestelde wijziging 

van het huishoudelijk reglement.
• Stemmen voor/ stemmen tegen/ volmacht voor/ 

volmacht tegen 
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 4. DGO Activiteiten: 
Jaarverslag 2015 en Jaarplannen 2016 e.v.   
                            

 
• Jaarverslag 2015 ; 
   Op de website was 
uitgebreid jaarverslag  
ter info aan de leden: 
Vragen vanuit de leden?

• Meerjarenbeleid 
specifiek naar 2016

• Ter stemming beleidsplan 
2016 
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De ALV stemt in met de 
voorgenomen koers van de DGO 
zoals blijkt uit het meerjaren 
beleidsplan en geeft het bestuur 
goedkeuring om dit plan verder 
uit te werken. 
Stemmen voor/ stemmen tegen/
volmacht voor en volmacht tegen



6. Financieel beleid DGO
……en de Goedkeuring van de DGO leden 
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a. Afsluiten boekjaar 2014 

b.Kascommissie; kiezen nieuw lid
 
c.Begroting 2016 
  



a.Boekjaar 2014
  Ontvangsten 2014



Uitgaven 2014
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Kascommissie
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De kascommissie stelt voor de 
penningmeester décharge te verlenen 
voor het gevoerde beleid over het jaar 
2014 ?



Ter Stemming afgelopen boekjaar (2014) 

• De ALV verleent het bestuur en de penningmeester décharge 
voor het in het afgelopen boekjaar (2014) gevoerde financieel 
beleid.

• Stemmen voor/ stemmen tegen/ volmacht voor/ volmacht tegen
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b. Kascommissie: 
   Nieuw lid kascommissie

• Anja van Stijn ; blijft nog 1 jaar 
• Nieuwe Kandidaat: ……….
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c. Begroting 2016
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Debet (Ontvangsten)
2016

Begroting 2016 Credit
(Uitgaven)

Begroting 2016

beginsaldo Vergaderkosten 3400
Renteontvangsten 200 bankkosten 200
Contributies (200) 7000 Porto/kopieer 150
Spaargeld 6800 partnerlunch 1000

Website 1000
PR kosten 2000
Scholing 2000
commissies 2000
Diversen 250
Reservering DGO award 1500

Beleidsdag 500
Landelijke dag (sponsor 
en ledenbijdrage)

10000 Landelijke dag 10000

Totaal 24000 Totaal 24000



Contributie verhoging 2016 
conform stemming ALV vereniging 2014 ( d.d. 14-11-2014)

In de ALV van 2014 is het volgende vóór gestemd ; 
De kosten die we maken zijn hoger dan de inkomsten. Dat 
rechtvaardigt verhoging van de contributie. Wij stellen voor om 
de contributie met € 5,00 te verhogen.
Gezien het eigen vermogen van de vereniging houden we dit jaar 
contributie gelijk. 
Per 2016 wordt de contributie €40,00 per jaar. 
Dit wordt ook doorgetrokken naar de andere lidmaatschappen van DGO.

ALV Vereniging Diëtisten Geriatrie en 
Ouderen 13-11-2015



Contributie voor de verschillende 
soorten lidmaatschappen worden als 
volgt: 

•  € 40 per jaar voor diëtist GO en NVD lid
•  € 85 per jaar voor diëtist GO, niet NVD lid en 
            voor belangstellend lid en NVD lid. 
•  € 155 per jaar Belangstellend lid, niet NVD lid 
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Ter stemming; Begroting 2016 
• De ALV stemt in met de voorgestelde begroting voor 2016. 

Stemmen voor / stemmen tegen / Volmacht voor en Volmacht tegen 
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Ter stemming;
Verlenging statutaire termijn

De ALV stemt in met verlenging 
van de statutaire termijn tot 
november 2016.
Stemmen voor/ stemmen tegen / Volmacht voor en volmacht tegen 



7.Benoeming nieuwe lid bestuurDGO 

Uitslag stemming; 
Stemmen voor/ stemmen tegen/ onthoudingen van 
stem. 

Voor 4 jaar worden in het bestuur 
(her)gekozen:

• Uitnodigen aan leden om vergadering 
bij te wonen in 2016 2 bestuurs leden 
niet herkiesbaar ALV Vereniging Diëtisten Geriatrie en 
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8.Rondvraag
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9.Afsluiting ALV en 
   datum volgende LandelijkeDGO-Dag

•  2 de vrijdag in november :  11- 11- 2016

• Organisatie; dit jaar door enthousiaste 
groep DGO leden ……….

• Voorstel locatie; midden Nederland.

ALV Vereniging Diëtisten Geriatrie en 
Ouderen 13-11-2015



DGO AWARD 2015

• Jury: 
• Liesbeth Haverkort, AMC

• Lisette de Groot, WUR (foto www.garn.nl)

• 4 inzendingen:
• Tineke Haakma: Identificatie met SCREENII van hoog voedingsrisico onder 

zelfstandig wonende ouderen te Woerden, Nederland.

• Anouk Pelgröm: Protein intake and determinants associated with inadequate 
protein intake in community-dwelling older adults

• Marieke van Noppen: Het effect van een eiwitverrijkt menu op de eiwitinname 
van ouderen na ziekenhuisopname

• Anna van den Berg: De relatie tussen de inname van fruit, groente en vis en de 
(verandering in) gewichtsstatus bij Nederlandse ouderen.
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DGO Award 2015 winnaar: Marieke van Noppen!

Het effect van een eiwit verrijkt menu op de eiwitinname 
van ouderen na ziekenhuisopname.
• Binnen het Cater with Care project is geparticipeerd in een 

interventie-studie om het effect van een eiwit verrijkt menu 
op de eiwitinname van ouderen vast te stellen na 
ziekenhuisopname. Haar onderzoek toont aan dat de 
introductie van een dergelijk menu met eiwit verrijkte 
basisproducten ook daadwerkelijk leidt tot een hogere 
eiwitinneming.

• De jury zou het interessant vinden om in deze populatie 
vervolg onderzoek te doen in termen van effect van eiwit+ 
voedingsmiddelen op langere termijn. Het lijkt mij echter 
een gemiste kans als dit niet wordt gecombineerd met 
vergaren gegevens over beweging / spierkracht / 
spiermassa. 

• continuïteit v.d. studie op grond van Cater with Care 2 lijkt 
in beeld
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Bedankt voor jullie input voor deze ALV 

en dan nu over naar … 

‘Wie beslist cliënt of diëtist’ 

En… tot 11 november 2016
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