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Notulen ALV DGO  29 september 2017 
 
Aanwezig:  68 leden en 20 niet-leden 
 
 
Opening / vaststellen agenda 
Voorzitter Ingrid Huisman heet iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder de 
aanwezige niet-leden.  
In het leven gaat het om ontwikkelen. Veel ontwikkelingen kunnen we niet 
tegengaan. De vraag is hoe we hiermee omgaan.  Veranderingen dagen ons uit om 
vanuit kansen te denken en verder te ontwikkelen. Het businessplan dat iedereen 
heeft gemaakt is hiervan een voorbeeld. 
Zij hoopt dat niet-leden tijdens deze ALV een goed beeld krijgen over wat DGO  wil 
bereiken voor diëtisten werkzaam in de ouderenzorg en zich aansluiten bij dit 
speciale NVD netwerk.  
 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
Notulen ALV d.d. 11 november 2016 
Pagina 2: Nog lang niet alle leden staan op de landkaart. Leden moeten hiervoor zelf 
actie ondernemen: het aanmeldformulier op de website ( www.dietistgo.nl) opnieuw 
helemaal invullen (exclusief machtiging incasso) en doorsturen naar het bestuur. 
Pagina 3:  Korting op kosten Landelijke Dag DGO bij NVD lidmaatschap maar niet 
voor DCN-leden:  DGO is netwerk binnen de NVD. DGO werkt veel samen met de 
NVD zoals dit jaar over CAO en volgend jaar duurzame voeding. Inmiddels contact 
gelegd met voorzitter DCN en komend jaar een verkennend gesprek met delegatie 
bestuur. 
De notulen ALV 2016 worden goedgekeurd met dank aan de notulisten. 
 
 

Vereniging DGO en haar activiteiten 
 
Terugblik 2017 
Jaarverslag 2017:  Er zijn geen vragen. 
Terugblik door Ingrid Huisman: 
Er komen steeds meer vragen bij bestuur binnen voor beoordelen en ontwikkelen 
richtlijnen, meedenken in visie op beleidstukken en geven van presentaties aan 
andere partijen. Het bestuur heeft hierbij hulp nodig van actieve leden, de ene vraag 
vergt meer tijd dan de andere. Het bestuur gaat vragen meer doorspelen naar 
regio’s waaruit de vraag gesteld wordt.  
 
Visiedocument 2017 (concept) 
Het sponsorbeleid is beschreven en contracten zijn opgesteld voor sponsoren. 
Visiedocument dateerde nog van 2014. Is aangepast (niet op hoofdlijnen) en nu nog  
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in concept. Belangrijke wijziging:  “Diëtisten Geriatrie en Ouderen” is vervangen door 
“Diëtisten Geriatrie in de Ouderenzorg en –revalidatie”’. Vraag aan zaal om reactie 
op conceptversie  voor 1 november a.s. naar bestuur@dietistgo.nl  . 
Deze komt ook op het openbare deel van de website te staan. Het visiedocument 
wordt op beleidsdag van het bestuur omgezet in definitieve versie o.b.v. reacties van 
de leden. 
 
Meerjarenbeleidsplan specifiek naar 2018 

- Website moet nog verder ontwikkeld/ingevuld worden 
- DGO is in overleg met NVD over de specialisatie Diëtisten GO: welke 

scholingen zijn nodig en wat verandert er m.b.t. de samenwerking met en 
tussen de NVD netwerken? 

- Verbinding DGO met partners en sponsoren moet verder vorm krijgen. 
- Sarcopenie: in 2017 veel aandacht aan besteed. Opzetten platform verloopt 

trager dan gehoopt.   
- Onderzoek b.v. kosteneffectiviteit behandeling ondervoeding blijft actueel. 

Hierin geïnteresseerde master studenten worden gevraagd zich te melden bij 
het bestuur. 

 
Ter stemming: Meerjarenbeleidsplan 
Leden:  68 stemmen voor,  geen tegenstemmen en onthoudingen. 
Volmachten:  2 stemmen voor, geen tegenstemmen en onthoudingen. 
 

Financieel beleid DGO 
 

Toelichting door Jolanda op afsluiten Boekjaar 2016 en overzicht 2017  
- In 2016 is spaargeld gebruikt i.v.m. het later innen van de contributie en een 

hoge uitgave voor website. 
- Er is een financieel adviseur ingeschakeld voor de vulling van Davilex (= 

boekhoudprogramma / ledenadministratie) 
- Contributies van 2017 worden grotendeels gebruikt voor aanvulling van de 

spaarrekening. 
Vraag uit de zaal: Hoge kosten voor website en ICT vallen op.  Ingrid geeft aan dat 
er tegenslag is geweest m.b.t. de website. Dit is eerder gecommuniceerd met de 
leden. 
 
Kascommissie en kiezen nieuw lid 
De kascommissie bestaat uit Ludwien de Brabander en Vivian Prins. Vivian meldt 
dat er 2 facturen ontbraken bij de stukken. Zijn inmiddels wel door de kascommissie 
ingezien. Ludwien wil helpen om de boekhouding beter vorm te geven, zodat 
controle minder tijd kost. De kascommissie verleent de penningmeester décharge 
voor het gevoerde beleid. 
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Toelichting Jolanda op Begroting 2018  
- Landelijke dag is zelfvoorzienend: afhankelijk van kosten van de locatie. 
- Contributieverhoging per 2018 voor alle “typen” leden van € 5,= . 
- Mogelijk 2 nieuwe sponsoren. 

 
Ter stemming:  Begroting 2018 
Leden:  68 stemmen voor,  geen tegenstemmen en onthoudingen 
Volmachten:  2 stemmen voor,  geen tegenstemmen en onthoudingen 
Ter stemming:  Verlenging statutaire termijn 
Leden:  68 stemmen voor,  geen tegenstemmen en onthoudingen 
Volmachten:  2 stemmen voor,  geen tegenstemmen en onthoudingen 
 

 
Huishoudelijk reglement 

 
Voorstel om onder kopje “contributie”  de volgende tekst toe te voegen: 
“Leden dienen persoonlijke dan wel zakelijke wijzigingen zelf door te geven aan het 
secretariaat via het contactformulier. Wijzigingen die invloed hebben  op het 
contributiebedrag  (b.v. beëindiging/start lidmaatschap NVD dan wel beëindiging 
lidmaatschap DGO) moeten ten minste 4 weken vóór einde kalenderjaar bij het 
bestuur bekend te zijn.  De contributie wordt dan in het daaropvolgende jaar 
aangepast”. 
 
Ter stemming: Wijziging Huishoudelijk reglement 
Leden:  68 stemmen voor,  geen tegenstemmen en onthoudingen 
Volmachten:  2 stemmen voor,  geen tegenstemmen en onthoudingen 
 

 
Continuïteit bestuur richting 2020 

 
Bewaking van de continuïteit van het bestuur is een voortdurend aandachtspunt. Het 
bestuurswerk is inspirerend, verbazingwekkend wat er soms op ons afkomt maar 
ook leuk en leerzaam. Daarom nu al de oproep aan leden om zich te melden voor 
bestuursfuncties die in 2018 t/m 2020 moeten worden ingevuld, waaronder iemand 
met de ambitie om voorzitter te worden. Kandidaten kunnen voor een goede 
voorbereiding meelopen in het bestuur vanaf 2018 en zo geleidelijk de taken 
overnemen van hun voorganger(s). 
Eén belangstellende meldt zich direct aan. 
 
Oproep: de specialist en hoe maken we ons zichtbaar: oproep om te melden via de 
website. Dan sta je vermeld op de landkaart. Vraag uit zaal: hoe aanmelden? Info bij 
stand. 
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Rondvraag 
 
Karin Kouwenoord en haar collega’s hebben weer geprobeerd ingedeeld te worden 
in FGW 55. Dit verzoek is afgewezen omdat de functie diëtist niet (meer) bestaat in 
FWG 55. Hiertegen is protest ingediend en Karin roept op tot bundeling van krachten 
richting FWG. Zij vraagt iedereen die in FWG 45 is ingedeeld en diëtisten die in 
FWG 55 zitten (of in traject om dit te bereiken) zich te melden bij het DGO bestuur. 
 
 
Afsluiting en datum volgende ALV 
Ingrid besluit de vergadering met een bruggetje naar de 2-de dag van de Post HBO: 
1.Wij zijn specialist en hoe brengen we dat over aan anderen?  Voorbeeld is de 
landkaart op de nieuwe website, waarop nog maar 103 van de 275 leden zichtbaar 
zijn (waar zijn de anderen?) voor verwijzers, cliënten en collega’s in de regio. Maar 
ook een businessplan is een manier om je te laten zien. 
2.Met anderen kunnen we veel in beweging zetten. Daarvoor moeten we onderzoek, 
onderzoekers en partners omarmen.  We hebben elkaar nodig en zij zoeken ons ook 
op! 
 
Tot slot bedankt Ingrid alle leden en bestuur voor de input tijdens deze ALV. Zij 
hoopt dat de aanwezige niet-leden een goed beeld hebben gekregen van wat DGO 
doet met en voor de diëtist GO als specialist. 
Zij hoopt de verbinding te hebben gelegd met alle diëtisten die  kwetsbare ouderen 
een warm hart toedragen, met alle uitdagingen die daarbij horen en roept iedereen 
op om actief lid te worden van DGO. 
 
De volgende ALV wordt gehouden op 5 oktober 2018 in combinatie met de 
Landelijke Dag. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-4- 


