Notulen van de Algemene Vergadering van de Nederlandse Vereniging van Tandartsen
woensdag 15 november 2017, Van der Valk Hotel Breukelen

Bestuur:
Mevrouw Drs. M. de Bakker - Ruige, voorzitter
Drs. J.H. van der Pol, penningmeester
Mevrouw Dr. V.A.M. Gerardu, vice-voorzitter
Drs. J.A. Baart, lid
Mevrouw Drs. R.A.M. de Jong – Gosselink, secretaris
Leden aanwezig:
Bestuur: 5 bestuursleden
16 leden (de namen liggen ter inzage bij het secretariaat van de NWVT)
3 Ereleden: Dr. J.P. van Amerongen, Drs. J.G. Groeneveld, Dr. J.F.A. la Rivière
1. Opening
Om 21.00 uur opent de voorzitter, mevrouw Drs. M. de Bakker - Ruige, de vergadering met een woord
van welkom voor de aanwezigen. Een speciaal woord van welkom voor de 3 ereleden: Dr. J.P. van
Amerongen, Drs. J.G. Groeneveld, Dr. J.F.A. la Rivière.
De voorzitter vraagt of de vergadering opmerkingen heeft, dan wel aanpassingen nodig acht
betreffende de agenda. De vergadering is akkoord met de opgestelde agenda.
2. Notulen algemene vergadering d.d. 14 november 2016
Naar aanleiding van de tekst en inhoud van de notulen zijn er geen vragen of opmerkingen.
De notulen worden door de vergadering ongewijzigd goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Afzeggingen voor de vergadering zijn ontvangen van 9 leden. De lijst ligt ter inzage bij het secretariaat.
De voorzitter vraagt om een moment van stilte voor de leden die de vereniging zijn ontvallen,
waaronder de oud-voorzitter Willeke Sanderink.
4. Jaarverslag 2016 NWT
Naar aanleiding van de inhoud van het verslag zijn er geen vragen of opmerkingen. Het jaarverslag 2016
wordt door de vergadering ongewijzigd goedgekeurd.
5. Verantwoording financieel beheer van de penningmeester
A. Financieel verslag 2016
Het verslag over 2016 is door de penningmeester, de heer Van der Pol, opgesteld.

Het jaar 2016 is financieel afgesloten met een positief resultaat van EUR 4.523,00. Toelichting:
Inkomsten uit leden is iets hoger dan begroot; de inkomsten uit de cursussen en het congres vallen
hoger uit; rente/dividenden laat in 2016 een mooi positief resultaat zien. De nieuwe opzet van de NWVT
WTA cursussen heeft ook in 2016 een positief resultaat opgeleverd.
Uitgaven: Kosten bestuur zijn verlaagd. Kosten professionele ondersteuning zijn minder dan begroot. De
NWVT investeert in het aantrekken van nieuwe leden vooral studenten en jonge tandartsen. Het
lidmaatschap is tot 2 jaar na afstuderen gratis. In de toekomst zal dit meer leden moeten opleveren. Het
jaar 2016 laat geen bijzondere financiële ontwikkelingen zien. De NWVT staat er financieel goed en
rustig voor.
De vergadering heeft geen vragen en opmerkingen over het financieel verslag 2016.
B. Verslag kascommissie
De heer N. Volkers, lid kascommissie, doet verslag. De kascommissieleden, de heren Schuller en Volkers,
hebben op 10 oktober 2017 met de penningmeester van de NWVT de Staat van Baten en Lasten 2016
doorgenomen. Het is niet de taak van de kascommissie om het beleid van de vereniging te controleren.
De kascommissie heeft inzage gekregen in de stukken met betrekking tot de financiën van de vereniging
en antwoord gekregen op haar vragen betreffende het beleid. De kascommissie laat weten dat zij
akkoord is met de verslaglegging door de penningmeester en hem hiermee ook complimenteert: een
duidelijke visie is aanwezig omtrent het gebruik van de verenigingsgelden voor het heden, maar zeker
ook voor de toekomst. Het bestuur investeert hier in. De kascommissie is onder de indruk van het
gedegen en duidelijke financiële beleid. De kascommissie stelt de vergadering voor om het bestuur te
dechargeren voor het in het verslagjaar 2016 gevoerde financiële beleid.
C. Decharge van het bestuur voor het financieel gevoerde beleid over het jaar 2016
De voorzitter dankt de kascommissie voor de door haar verrichte controles. De voorzitter
complimenteert de penningmeester voor het financieel verslag en het door hem gevoerde financiële
beleid. De vergadering gaat met applaus akkoord met de decharge van het bestuur voor het financieel
gevoerde beleid over het jaar 2016.
D. Benoeming kascommissie
De penningmeester spreekt zijn dank uit naar de leden van de kascommissie. De voorzitter van de
kascommissie, de heer J.A. Schuller, treedt statutair af. Het huidige kascommissielid, de heer E.N.
Volkers, wordt voorzitter en het voorstel om de heer R.M.G.O. Poswick te benoemen als lid van de
kascommissie wordt door de vergadering unaniem akkoord bevonden. De samenstelling van de
kascommissie november 2017 - november 2018 wordt hiermee: E.N. Volkers - voorzitter en R.M.G.O.
Poswick - lid.
6. Commissie Beleggingen
Namens de Commissie Beleggingen doet de heer H. Donker verslag. De commissie bestaat in het jaar
2016 uit de heren Van der Pol (NWVT penningmeester), Ter Brugge, Donker, Groeneveld en Altman.
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De beleggingen commissie wordt begeleid en ondersteund door Mees Pierson ABNAMRO mevrouw
M. Tiessens. Zij is bij de besprekingen aanwezig. De heer Donker meldt dat de commissie Beleggingen in
2016 3 maal bijeen is geweest. Door nieuwe richtlijnen van de bank moest het beleggingsprofiel
aangepast worden, alsook het beleggingsstatuut. Het belegginsprofiel is matig defensief. De commissie
heeft met aandacht haar beleggingsbeleid uitgevoerd. Over alle belegde middelen is een resultaat
behaald van 4,49% behaald. Gezien de internationaal lage rente en de slechte resultaten van obligaties
is de beleggingscommissie en de adviseur, voor het jaar 2016, tevreden.
De voorzitter bedankt de commissie Beleggingen voor haar inzet en verslag.
7. Bestuurssamenstelling NWVT
A. Het bestuur stelt voor Mevrouw Dr. M. de Bakker – Ruige, voorzitter, te herbenoemen voor de periode
van 3 jaar. De vergadering is akkoord met het voorstel. De voorzitter dankt de vergadering voor het
vertrouwen in haar. Zij vervult deze functie met veel plezier: boeiend en veel uitdagingen.
B. Het bestuur stelt voor Mevrouw Drs. R.A.M. de Jong – Gosselink, secretaris, te herbenoemen tot
bestuurslid van de NWVT voor de periode van 3 jaar. De vergadering is akkoord met het voorstel.
C. Het bestuurslid Drs. J.A. Baart treedt af en is statutair niet meer herkiesbaar. De voorzitter bedankt de
heer Baart voor zijn inzet als bestuurslid en als voorzitter van de NWVT WTA commissie. De heer Baart
was binnen het bestuur met name belast met het opzetten van de NWVT WTA cursussen en de
uitreiking van de NWVT WTA Hamer Duyvenszprijs: de prijs voor het beste proefschrift met relevantie
voor de tandarts algemeen practicus. De heer Baart met al zijn kennis en kunde, de connecties en de
mooie proza zullen worden gemist. Onder uitreiking van de bizon, voor het buffelen voor de NWVT, en
een bos bloemen wordt afscheid genomen van het bestuurslid Baart.
D. Statutair is het bestuurslid Mevrouw Dr. V.A.M. Gerardu, vice-voorzitter, niet meer herkiesbaar. Het
bestuur stelt voor de bestuurstermijn van mevrouw Gerardu met een jaar te verlengen tot de
jaarvergadering in november 2018. Een en ander om de continuïteit binnen het bestuur te waarborgen.
De vergadering is akkoord met het voorstel.
E. Het bestuur stelt voor Dr. R.J.J. (Robert) van Es te benoemen tot bestuurslid van de NWVT voor de
periode van 3 jaar. De vergadering is akkoord.
De voorzitter heet de heer Van Es van harte welkom. De heer van Es is MKA chirurg, is betrokken bij de
mondzorg en bij de tandarts algemeen practicus. Hij geeft ook veel lezingen en cursussen, die gericht
zijn op de tandarts algemeen practicus. Het bestuur heeft alle vertrouwen in een goede en succesvolle
samenwerking.
De heer Van Es geeft aan dat het van belang is om de verbondenheid tussen de MKA chirurgen en de
tandarts algemeen practicus terug te zien in het bestuur van de NWVT. Hij geeft aan ook betrokken te
zijn bij onderzoek op het gebied van praktijk – wetenschap.
Het zal een moeilijke klus worden om uit de schaduw te treden van de heer Baart. Hij heeft vertrouwen
in goede en mooie jaren in het NWVT bestuur.
F. Het bestuur stelt voor mevrouw Drs. S. (Sofie) ten Hoopen te benoemen tot bestuurslid van de NWVT
voor de periode van 3 jaar. De vergadering is akkoord.
De voorzitter heet mevrouw Ten Hoopen van harte welkom. Sofie is al jaren betrokken bij de NWVT: als
ambassadeur in Nijmegen en bij de brainstorm groep over de toekomst van de NWVT. Zij is nu reeds
actief geweest als inkomend bestuurslid op het gebied van het ‘’jongeren’’ beleid. Het bestuur heeft alle
vertrouwen in de voortzetting van de prettige en positieve samenwerking.
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Mevrouw Ten Hoopen geeft aan dat zij heel blij is met haar benoeming. Al lange tijd, als lid, heeft zij
deel uitgemaakt van een mooie tandheelkundig wetenschappelijke vereniging. De NWVT biedt echt een
platform voor tandartsen, waaronder de jonge professionals waar zij zelf onder valt, om actief mee te
denken in het organiseren van activiteiten. Komende tijd blijft zij graag werken aan de zichtbaarheid en
transparantie van de NWVT. Zij wil de huidige bestuursleden en Gaby bedanken voor het warme
welkom afgelopen tijd: Ik ben trots op iedereen en wat we al bereikt hebben, en wat er op het
programma staat. En voor alle tandartsen, in het bijzonder de jong professionals geldt, mocht je ideeën,
adviezen, kritiek, complimenten of opmerkingen hebben, spreek mij gerust aan.
Het bestuur bestaat na de bestuurswijzigingen uit de volgende personen:
 Mw. M. de Bakker – Ruige, voorzitter
 Mw. Dr. V.A.M. Gerardu, vice-voorzitter
 J.H. van der Pol, penningmeester
 Mw. R.A.M. de Jong – Gosselink, secretaris
 Dr. R.J.J. van Es, lid – voorzitter NWVT WTA commissie
 Mw. S. ten Hoopen, lid
8. Beleid NWVT
De NWVT is de wetenschappelijke vereniging voor alle tandartsen met specifieke aandacht voor de
tandarts algemeen practicus. De rol van de NWVT zal steeds prominenter worden. De algemeen
practicus heeft de centrale rol in de behandeling van de patiënt: als behandelaar en verwijzer.
De NWVT blijft gericht op de inhoud van het vak: het brengen van de wetenschap in de praktijk. De W
geeft duidelijk onze positie aan - daar staan wij voor. De NWVT geeft al een paar jaar aan, ook tijdens de
ALV - dat de beroepsorganisaties een maatschappelijke taak hebben en de NWVT zich moet richten op
de inhoud van het vak.
De NWVT vindt het van belang dat de wetenschappelijke verenigingen samenwerken op gebieden die
voor deze verenigingen van belang zijn. De Federatie – FTWV – is hier een goed voorbeeld van. Als
speerpunten hebben de wetenschappelijke verenigingen, gebundeld in de FTWV, het KiMo en de
verplichte bij- en nascholing.
De NWVT vindt de oprichting van het KiMo een goede zaak. Jarenlang geeft de NWVT aan dat bij- en
nascholing verplicht gesteld moet worden. Het is goed te bemerken dat ook andere organisaties dit gaan
inzien. De verplichting zal waarschijnlijk in 2019 gaan gelden.
De NWVT is eerder een samenwerkingsverband aangegaan met het tijdschrift TandartsPraktijk.
Toegankelijke informatie - aanbod van casussen - aanbod van webinars etc: alles gericht op de tandarts
algemeen practicus: de doelgroep van de NWVT. Een onderdeel van de samenwerking met het TP is ook
de instelling van de NWVT TP master scriptie prijs, die voorafgaand aan deze vergadering voor de 2e
keer is uitgereikt: dit jaar aan Vera Verploegen (opleiding Groningen). Het tijdschrift en alle daarmee
samengaande voordelen worden de leden aangeboden. Het bestuur onderzoekt of de samenwerking
nog meer voordelen kan gaan opleveren voor de leden.
In 2018 zal de nieuwe NWVT werkgroep Conserverende Tandheelkunde (i.o.) haar mission statement
vast stellen.
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In de groep 50 + neemt het ledenaantal af: een en ander mede vanwege de vergrijzing. Dit is al tijdens
eerdere ALV’s opgemerkt. De NWVT heeft tijdens de ALV van 2016 zich al duidelijk uitgesproken om
haar beleid meer te richten op de jonge tandarts en studenten. Deze groepen worden betrokken bij het
beleid: de bezetting van commissies weerspiegelt dit: de communicatie commissie bestaat uit jonge
tandartsen en master studenten, de NWVT WTA commissie heeft ook een jonge tandarts als lid
toegevoegd en in het bestuur is dit jaar een jonge tandarts benoemd: ruim 1 jaar geleden afgestudeerd.









Op korte termijn - 2018 - onderneemt de NWVT de volgende activiteiten:
NWVT congres - 7 juni 2018
NWVT WTA cursussen: 12 april en 10 of 11 oktober 2018
NWVT webinar: rond mei 2018 opnames van de 2e webinar.
Studentencontacten verder uitbreiden. De NWVT besteedt veel aandacht aan studenten en jonge leden
met o.a. de organisatie van speciale workshops op locatie.
Stimuleren van onderzoek door middel van het uitreiken van prijzen: o.a. de NWVT WTA Hamer
Duyvenszprijs voor het beste proefschrift, de NWVT TP master scriptie prijs, en natuurlijk het NWVT
Fonds waaruit een bijdrage aangevraagd kan worden voor onderzoek. Een en ander gericht op de
tandarts algemeen practicus
Lidmaatschap in combinatie met activiteiten verder onderzoeken.
De vergadering gaat, met applaus, akkoord met het beleid van de NWVT.
Met alle activiteiten die de NWVT onderneemt en als duidelijke vertegenwoordiger van de basis van ons
vak: de tandarts algemeen practicus, meent het bestuur met de NWVT een goede en heldere positie in
te nemen en de toekomst tegemoet te kunnen gaan.
De heer Van Amerongen complimenteert het bestuur met het beleid. Het is ook goed te zien dat het
beleid wordt omgezet in daden, mede door de bezetting in commissies en bestuur door jonge
tandartsen en studenten.
Met betrekking tot de Werkgroep Conserverende Tandheelkunde meldt de heer Van Amerongen dat hij
dit onderwerp bij uitstek vindt passen bij de tandarts algemeen practicus. Of de naam van de commissie
goed gekozen is, vindt hij een vraag.
Mevrouw Gerardu, lid bestuur en vertegenwoordiger in de werkgroep Conserverende Tandheelkunde,
laat weten dat in 2018 de naam van de werkgroep definitief wordt vastgesteld als ook de mission
statement. Mevrouw Gerardu zal de heer Van Amerongen op de hoogte brengen zodra meer bekend is.
De heer Donker (ook lid bestuur KNMT) laat weten dat per 1 januari 2019 de verplichte bij- en
nascholing een feit is. Uitgegaan wordt hierbij om 120 scholingsuren in 5 jaar te behalen. Het aantal
tandartsen dat bns gaat volgen zal zorgen voor een capaciteitsprobleem. Dit biedt voor
cursusaanbieders wel kansen. De voorzitter geeft aan dat het van groot belang is dat de
wetenschappelijke verenigingen betrokken worden bij de inrichting van de verplichte bij- en nascholing.
De wetenschappelijke vereniging vormen de basis voor de ontwikkeling van de kennis en zijn mede
hierom noodzakelijk bij de inrichting van de organisatie en de uitvoering hiervan.
Betreffende het KiMo laat de heer Donker weten hier momenteel sceptisch tegenover te staan. De
informatievoorziening is beperkt, het tempo van richtlijnontwikkeling is laag en de leden van de Raad
van Toezicht KiMo lopen weg.
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Mevrouw Hin is het niet eens met de opmerkingen van de heer Donker. Jarenlang is de oprichting van
het KiMo tegengehouden door met name de beroepsorganisaties. Nu het KiMo draait zou iedereen deze
organisatie positief tegemoet moeten treden en zeker niet het bestuur en de RvT moeten tegenwerken.
Leden van de Raad van Toezicht, zeer ervaren bestuurders, zijn afgetreden vanwege de constante
tegenwerking en negatieve houding door derden. De Ontwikkelcommissie van het KiMO is hard aan het
werk om de richtlijnen te ontwikkelen. Zoals bekend in het veld duurt een richtlijn ontwikkeling meestal
2 jaar.
De voorzitter bedankt de sprekers voor hun opmerkingen en voor het mooie pleidooi voor het KiMo
door mevrouw Hin.
9.

Begroting 2018 en vaststellen van de contributie
De heer Van der Pol licht de begroting 2018 toe. De heer Van der Pol merkt op dat voor 2018 het aantal
betalende leden verder zal afnemen: dit is een natuurlijk verloop. De begroting voor 2018 laat een
nadelig saldo zien van EUR 46.125,-. Dit wordt mede veroorzaakt door de vele activiteiten van de NWVT,
alsook het begrootte bedrag van EUR 17.000,- ten behoeve van Ontwikkelingen en Onderzoek.
Aan het 23e Lustrum is het dotatie bedrag op 0 gezet. Het bestuur is zeker voornemens aandacht te
besteden aan het lustrum (2019) en heeft hier al gelden voor gereserveerd: het gestelde
reserveringsbedrag is al bereikt, waardoor in 2018 geen dotatie hoeft te worden opgenomen.
De penningmeester vraagt de vergadering toestemming om het nadelig saldo te kunnen opnemen
vanuit het vermogen, indien dit noodzakelijk is. De vergadering gaat hiermee akkoord. De begroting
wordt door de vergadering goedgekeurd en hiermede wordt de contributie voor 2018 vastgesteld op
EUR 95,00.

10. Installatie nieuwe leden
In 2017 hebben zich per heden 464 nieuwe leden aangemeld. De namen van de nieuwe leden liggen bij
het secretariaat ter inzage. De nieuwe leden worden door de vergadering welkom geheten en zijn
hiermede geïnstalleerd.
De voorzitter meldt een apart agendapunt toe te voegen – een agendapunt dat zeer zeldzaam ter sprake
komt tijdens een NWVT ALV:
Benoeming Erelid NWVT
De voorzitter laat weten dat de vereniging Henk Donker benoemt als erelid van de NWVT: de mooie,
oude en toch springlevende en jonge vereniging. Henk wordt benoemd als erelid vanwege zijn inzet
voor de NWVT, maar ook voor de tandheelkunde in het algemeen.
In 1996 is Henk benoemd als NWVT bestuurslid. Vanaf 1992 t/m 2011 heeft Henk deel uitgemaakt van
de WTA. In 2004 was Henk lid van de NWVT Lustrumcommissie en nu maakt Henk deel uit van de
commissie Beleggingen van de NWVT.
De kennis, bestuurlijke vaardigheden, en ook de positieve inzet, ondersteund door de vele ideeën zijn
altijd van grote waarde geweest voor de NWVT.
Vervolgens wordt met goedkeuring – en onder luid applaus van de vergadering - Henk Donker benoemd
als erelid van de NWVT.
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Henk bedankt het bestuur en de leden voor deze mooie geste. Henk geeft nogmaals aan een grote
voorstander te zijn van de verplichte bij- en nascholing en zeker een voorstander te zijn van richtlijnen.
Hij is zeer vereerd en overdonderd tot het zeer kleine gezelschap van ereleden te mogen toetreden en
wenst de NWVT al het goede in de toekomst.
11. Rondvraag en Sluiting
Er zijn geen vragen vanuit de vergadering.
De voorzitter benadrukt bij haar afsluiting dat het bestuur altijd open staat voor suggesties.
De voorzitter, mevrouw M. de Bakker-Ruige, sluit de vergadering rond 22.00 uur onder dankzegging
voor ieders aanwezigheid en positieve bijdrage.
De aanwezigen worden uitgenodigd voor een afsluitend drankje.
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