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Notulen ALV 2018 
 
 
Aanwezig:  80 leden. 
 
1.Opening / Vaststellen agenda 
Ingrid Huisman opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Het bestuur heeft  de wind het afgelopen jaar regelmatig tegen gehad: 
Enkele bestuursleden waren tijdelijk minder/niet inzetbaar door persoonlijke omstandigheden. Veel 
werk kwam op de schouders van de overige bestuursleden. Dit heeft zijn weerslag gehad op de 
hoeveelheid activiteiten die opgepakt konden worden.  Ondanks de tegenslagen is de klus geklaard 
en verdient het bestuur hiervoor respect.   
De verminderde inzetbaarheid gold ook voor Ingrid zelf en om die reden neemt zij vandaag  -een jaar 
eerder dan gepland-  afscheid van het mooie bestuurswerk. 
De website was een periode niet toegankelijk.  Er is achter de schermen hard gewerkt om dit te 
verhelpen.  Door benodigde hulp van anderen duurde dit, tijdens de vakantie periode, langer dan 
gewenst. 
Aan de andere kant had DGO de wind ook mee: 
Er is steeds meer aandacht bij beleidsmakers, artsen en onderzoekers voor voeding in het algemeen. 
Voeding en beweging (zowel bij overgewicht als sarcopenie) biedt een mooie kans om nog meer 
samen te gaan werken met de fysiotherapeut.  Bij het bestuur komen veel vragen voor toesturen 
van sarcopeniekaartjes binnen. 
De NVD heeft in 2018 “Ouderen” op verschillende manieren in het zonnetje gezet (Themanummer 
NTVD,  Dag van de diëtist en NVD congres). 
Er wordt meer onderzoek gedaan.  DGO is bij verschillende onderzoeken betrokken.  Het verzamelen 
van data binnen de eigen instelling kan mooie informatie opleveren. Zo bleek bij de laatste enquete 
dat, in de instelling waar Ingrid werkzaam is, het aantal bedden hetzelfde gebleven was  (2017 en 
2018) , maar  de opnamesnelheid in 2018 met ongeveer 30% was toegenomen. Het hogere aantal 
opnames verklaarde voor hen de toename van het aantal verwezen cliënten. Ingrid is benieuwd naar 
de uitkomsten van de enquete 0-meting behandeling ondervoeding. 
 
Afrondend komt Ingrid tot de conclusie dat hoe de wind ook waait we zelf/samen de zeilen soms 
wat kunnen bijstellen.  Dit sluit mooi aan bij de ALV.  In de ALV legt het bestuur verantwoording af 
over het gevoerde beleid (werkzaamheden en financieel) én kijkt het bestuur samen met de leden 
naar de koers.  Zij daagt iedereen uit om hierin actief mee te denken. 
 
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2.Notulen ALV vergadering 29-09-2017 
Ingrid meldt dat de afspraak tussen DGO en DCN is uitgesteld. Dit in overleg met DCN. 
Er zijn geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen.   De notulen worden vastgesteld. 
 
3.DGO; Samenstelling bestuur: 
Aftredend en herkiesbaar: Douwien de Ruiter en Greetje van den Broek.  

 Douwien: al jaren haar focus op de werkgroep landelijke dag.  
 Greetje: als secretaris een zeer belangrijke schakel binnen DGO. 
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Aftredend en niet herkiesbaar: Louise van der Knaap en Ingrid Huisman.  
 Louise: nauw betrokken bij website, niet een makkelijke klus en die heeft zij zich eigen 

gemaakt (o.a.  nieuwe vorm ‘nieuwsbrief ‘ komt van haar en het plaatsen van de scholingen).  
Een gedegen collega, die mooi haar grenzen stelt, vasthoudend is (de focus heeft) 
Onderzoek was haar extra kwaliteit binnen het bestuur. Louise heeft aangegeven dat het 
bestuur haar altijd kan benaderen voor eventuele klussen. Ingrid bedankt (de afwezige) 
Louise voor haar inzet en er volgt applaus uit de zaal 

 Afscheid Ingrid is later in de vergadering. 
Kandidaat/Kandidaten bestuursleden:  Esther van der Horst en Maia Alcazar Jiminez 

 Esther (niet aanwezig):  Zij heeft zich vorig jaar gemeld bij het bestuur en draait al enige tijd 
mee om het bestuurswerk te verkennen. Haar profiel is te lezen op de website. Esther wil de 
werkzaamheden van penningmeester overnemen. Dat komt goed uit omdat Jolanda Gebben 
haar laatste jaar als bestuurslid ingaat. 

 Maia: stelt zich voor op het podium. Maia werkt nu 10 jaar als diëtist, zowel extramuraal als 
intramuraal.  Zij volgt de opleiding bestuurskunde en gaat graag een nieuwe uitdaging aan 
binnen ons bestuur. 

Er wordt schriftelijk gestemd.  Uit de zaal komt de vraag wanneer je “tegen” moet stemmen.  Advies 
is om dit te doen als je de kandidaat niet geschikt vindt.  Er is helaas geen keuze omdat er geen 
tegenkandidaten zijn. 
 
4.DGO vereniging en activiteiten 
Jaarverslag 
Naast vragen van derden, die er elk jaar zijn,  was er bijzondere aandacht van het bestuur voor: 
-AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De privacyverklaring is opgesteld naar 
voorbeeld van NVD en staat op de website. Geen bespreekpunt tijdens deze vergadering.  Vragen 
hierover graag via de mail. De uitvoering in de praktijk moet nog verder vorm gegeven worden. 
-Onderzoek. Beduidend meer vragen zijn binnengekomen voor medewerking van het bestuur en/of  
leden zoals het invullen van enquêtes of plaats nemen in een projectgroep. DGO besluit of we als 
vereniging hier iets mee kunnen/willen. 
Ingrid roept diëtisten GO, die zelf onderzoek doen of gedaan hebben,  op om de eindresultaten te 
delen met de DGO. 
-Nieuwsbrief 
Wisselende reactie vanuit zaal: “ziet er mooi uit”, “is erg vol, veel kopjes”,  “grote klus om te lezen” 
en “kan nieuwsbrief vaker worden verstuurd?   Bestuur neemt de reacties mee. 
Er zijn verder geen vragen over het jaarverslag. 
 
Meerjarenbeleidplan 
Jaarplan 2019:  Gedeeltelijk herkenbare doorlopende thema’s die jaarlijks aangescherpt worden. 
Daarnaast grotere/langdurige onderwerpen waar we mee verbonden zijn zoals FWG en specialisatie.  
Niet veel nieuwe plannen i.v.m. nieuwe bestuursleden en vacature voorzitter. 
Het sponsorbeleid is helaas blijven liggen en wordt zeker komend jaar opgepakt. 
Vraag vanuit de zaal om aandacht voor de actie ‘redt de diëtist’ en  ondertekening van de petitie. 
DGO volgt de ontwikkelingen. Kan niet meer doen in deze. 
Vraag vanuit zaal om betaalde secretariële ondersteuning naar voren te halen. Het merendeel van 
de leden ondersteunt deze vraag positief.  Het bestuur neemt dit mee. Penningmeester maakt 
begroting hiervoor. 
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Stemming meerjarenbeleidplan (met aanvulling “naar voren halen betaalde secretariële 
ondersteuning): 
Leden:  80 vóór,  geen tegenstemmen en onthoudingen 
Volmachten: 1   vóór,  geen tegenstemmen en onthoudingen 
 
Huishoudelijk reglement 
Voorstel voor kleine tekstuele aanpassingen en verwijderen deel van de tekst ivm privacyreglement 
wordt voorgelegd. 
Stemming Huishoudelijk Reglement: 
Leden:  80 vóór,  geen tegenstemmen en onthoudingen 
Volmachten: 1   vóór,  geen tegenstemmen en onthoudingen 
 
5.Financieel beleid DGO 
Afsluiting boekjaar 2017 
De financiële stukken -met toelichting- stonden door een misverstand te laat op de website. 
Penningmeester Jolanda Gebben verduidelijkt waar nodig. 

- Overige inkomsten (3%) komen vanuit boekverkoop 
- Gestormeerde contributie: terugbetaling of niet incasseerbare contributie 

Er zijn geen vragen over inkomsten en uitgaven in 2017. 
De kascommissie (Ludwien de Brabander en Anneke Wijtsma) verleent de penningmeester décharge 
voor het gevoerde beleid.  
Stemming afsluiting boekjaar 2017: 
 Leden:  80 vóór,  geen tegenstemmen en onthoudingen 
Volmachten: 1   vóór,  geen tegenstemmen en onthoudingen 
 
Stand van zaken 2018 en begroting 2019 
Jolanda geeft toelichting: 

- Post ICT in 2018 = post automatiseringskosten in 2019 
- Sponsoring mag maximaal 15% van begroting bepalen. 
- De kosten van de beleidsdag vallen onder vergaderkosten. 
- Contributie wordt niet verhoogd in 2019 
- Begroting 2019 wordt mogelijk nog aangepast i.v.m.  wens betaalde secretariële 

ondersteuning (zie meerjarenbeleidsplan). 
Stemming begroting 2019: 
Leden:  80 vóór,  geen tegenstemmen en onthoudingen 
Volmachten: 1   vóór,  geen tegenstemmen en onthoudingen 
Stemming verlenging statutaire termijn: 
Leden:  80 vóór,  geen tegenstemmen en onthoudingen 
Volmachten: 1   vóór,  geen tegenstemmen en onthoudingen 
 
De kascommissie wordt bedankt voor de werkzaamheden. Ludwien treedt na 2 jaar af,  Anneke blijft 
nog een jaar aan.  Nieuw lid kascommissie wordt Alison den Besten. 
 
6.Benoeming nieuwe leden bestuur 
Esther van der Horst en Maia Alcazar Jimenez worden unaniem gekozen tot nieuwe bestuursleden. 
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In verband met aftreden van 3 zittende bestuursleden in 2019 is het bestuur  voor hen nu al op zoek 
naar opvolgers. Ingrid schetst hoe verrijkend bestuurswerk is, hoewel het ook inzet en tijd kost.  Zij 
nodigt belangstellende leden uit om contact met het bestuur op te nemen voor meer informatie en 
zo gewenst eens een bestuursvergadering bij te wonen.     
    
6a.Overige vacatures 
Ingrid bedankt alle actieve leden die een bijdrage leveren of hebben geleverd aan de vereniging.  
Voor het verder invullen van de website worden schrijvers gezocht. Hiervoor melden zich: Sharon 
Drost, Sara Abbink en Sharon van Dam. 
De scholingscommissie zoekt nieuwe leden voor het organiseren  van de landelijke dag . Ludwien de 
Brabander en Maureen van de Belt melden zich aan. 
 
7.Afscheid van de voorzitter, Ingrid Huisman.  
Greetje houdt namens het bestuur een afscheidsspeech. 
Ingrid is bestuurslid sinds 2012, toen nog DV&V. In 2014 werd zij voorzitter van DGO. Ingrid wordt 
beschreven in  zeven kernwoorden: (Pro-)motor, Regisseur, Netwerker, Harde werker, 
Leergierig/kritisch, Coach en ten slotte Mensenmens.  Moeilijk in woorden uit te drukken wat zij 
allemaal voor DGO heeft gedaan en betekend.  Het bestuur zal haar missen en wenst haar 
beterschap, gezondheid en geluk voor de toekomst.  Na het uitreiken van de bloemen stelt Greetje 
de leden voor om Ingrid te benoemen tot erelid van de Vereniging Diëtisten Geriatrie en Ouderen. 
De leden stemmen hiermee in en onder een staande ovatie wordt de bijbehorende oorkonde aan 
haar uitgereikt. 
In haar antwoord bedankt Ingrid de leden voor het in haar gestelde vertrouwen en overhandigt een 
“sleutelpakket”  aan het hele bestuur door het ontbreken van een nieuwe voorzitter. 
 
8.Rondvraag 
Geen vragen 
 
9.Afsluiting ALV 
Ingrid sluit de vergadering en spreekt haar dank alvast uit aan de organisatie van de landelijke dag 
(Douwien, Wilma, Annette, Eline en Chris) én de sponsoren zonder wie dit niet mogelijk is. 
Zij hoopt ons volgend jaar -zij het in een andere rol- weer te ontmoeten op de landelijke dag van 4 
oktober 2019. 
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