Notulen van de Algemene Vergadering van de Nederlandse Wetenschappelijke
Vereniging van Tandartsen vrijdag 14 juni 2019 – Fort Voordorp Groenekan

Bestuur:
Mevrouw Drs. M. de Bakker - Ruige, voorzitter
Drs. J.H. van der Pol, penningmeester
Mevrouw Drs. R.A.M. de Jong – Gosselink, secretaris
Dr. R.J.J. van Es, lid
Mevrouw Dr. L.A. Jongsma
Mevrouw Drs. S. ten Hoopen, lid (afwezig)
Leden aanwezig:
Bestuur: 5 bestuursleden
9 leden – namen liggen ter inzage bij het secretariaat
3 Ereleden: Dr. J.P. van Amerongen, Drs. J.G. Groeneveld, Drs. H. Donker
1. Opening
Om 13.00 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 en Drs. H. Donker.
Erelid Dr. J.F.A. La Rivière heeft zich vanwege persoonlijke omstandigheden afgemeld.
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. 7 juni 2018
Naar aanleiding van de tekst en inhoud van de notulen zijn er geen vragen.
De notulen worden vervolgens door de vergadering goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Afzeggingen voor de vergadering zijn ontvangen van 5 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.
4. Jaarverslag 2018 NWT
Naar aanleiding van de inhoud van het verslag zijn er geen vragen of opmerkingen. Het jaarverslag 2018
en de toelichting op de komende activiteiten wordt door de vergadering ongewijzigd goedgekeurd.
5. Verantwoording financieel beheer van de penningmeester
A. Financieel verslag 2018
Het verslag over 2018 is door de penningmeester, de heer Van der Pol, opgesteld.

Het jaar 2018 is financieel afgesloten met een negatief resultaat. Toelichting: de inkomsten uit het
congres zijn lager uitgevallen; rente/dividenden laten in 2018 een negatief resultaat zien, dat
veroorzaakt is door een grote neergang op de beurs in de periode eind november en december.
Per heden is dit reeds omgezet naar een positief resultaat.
Uitgaven: Kosten bestuur en van de commissies zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit geldt ook voor de
kosten professionele ondersteuning.
De NWVT investeert in het aantrekken van nieuwe leden: vooral studenten en jonge tandartsen. Dit
heeft zijn weerslag gehad op de kosten van promotie, die hoger zijn uitgevallen dan begroot. Het
lidmaatschap is tot 2 jaar na afstuderen gratis. In de toekomst zal dit meer leden moeten opleveren. Het
jaar 2018 laat geen bijzondere financiële ontwikkelingen zien. De NWVT staat er financieel goed en
stabiel voor, ondanks het negatieve resultaat in 2018.
De vergadering heeft geen vragen en opmerkingen over het financieel verslag 2018.
B. Verslag kascommissie
De kascommissieleden laten zich verontschuldigen. De voorzitter laat het volgende weten namens de
kascommissie: De kascommissieleden, de heren Poswick, voorzitter en Frowijn, lid, hebben op 4 juni
2019 met de penningmeester van de NWVT de staat van baten en lasten 2018 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. De kascommissie is
tevreden over het gedegen en duidelijke financiële beleid. De kascommissie stelt de vergadering voor
om het bestuur te dechargeren voor het in het verslagjaar 2018 gevoerde financiële beleid.
C. Decharge van het bestuur voor het financieel gevoerde beleid over het jaar 2018
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 2018.
D. Benoeming kascommissie
De penningmeester spreekt zijn dank uit naar de leden van de kascommissie. De voorzitter van de
kascommissie, de heer R.M.G.O. Poswick, treedt statutair af. Het huidige kascommissielid, de heer
E.M.S. Frowijn, wordt voorzitter en het voorstel om de heer A.J. Plaisier te benoemen als lid van de
kascommissie wordt door de vergadering unaniem akkoord bevonden. De samenstelling van de
kascommissie juni 2019 – juni 2020 wordt hiermee: E.M.S. Frowijn – voorzitter en A.J. Plaisier – lid.
6. Beleggingscommissie
Namens de Beleggingscommissie doet de heer H. Donker verslag: De commissie bestaat in het jaar 2018
uit de heren Van der Pol (NWVT penningmeester) en voorzitter commissie, Ter Brugge, Donker,
Groeneveld en Altman.
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De Beleggingscommissie is in het verslagjaar 2018 tweemaal bijeengekomen en wel op 13 maart en 18
september. De vergaderingen van de Beleggingscommissie werden voorafgegaan met een overleg over
de portefeuille met Minou Tiessens: beleggingsspecialist bij ABNAMRO MeesPierson – kantoor Zeist.
De heer Donker meldt dat het jaar 2018 aanvankelijk een goed beleggingsjaar leek te worden. Door
diverse redenen, zoals de Amerikaanse “handelsoorlog”, gingen de koersen in november en december
fors onderuit. Begin 2019 zijn deze weer volledig hersteld.
Ondanks het feit dat het een niet gerealiseerd koersverlies is, is het jaar 2018 afgesloten met een
koersverlies van 4,75% op de effecten.
De opbrengst aan dividend was een kleine EUR 10.000. Door een goede verdeling binnen de portefeuille
is het verlies op de effecten in 2018 beperkt gebleven.
Het totale rendement van de effecten was in december 2018 EUR 10.474 negatief.
Het profiel van de portefeuille is matig defensief.
De beleggingscommissie hoopt dat 2019 een beter beleggingsjaar wordt. Op dit moment ziet het er
goed uit.
De voorzitter bedankt de Beleggingscommissie voor haar inzet en verslag.
7. Beleid NWVT
In het jaarverslag NWVT 2018 is aangegeven waar de NWVT zich mee heeft beziggehouden in dat jaar.
Deze activiteiten zijn en worden voortgezet in dit jaar – 2019 - en de komende jaren.
De NWVT is de wetenschappelijke vereniging voor álle 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 Mondzorg is flink in beweging: op organisatorisch – en inhoudelijk vlak.
De maatschappelijke vraag naar transparantie is binnen de mondzorg toegenomen. Tandartsen zullen
worden gevraagd vaker en duidelijker verantwoording te gaan afleggen over het wat, het hoe en het
waarom van hun professionele handelen. Het realiseren hiervan kan alleen slagen als dit in een
werkelijke samenwerking gebeurt tussen de wetenschappelijke verenigingen, de wetenschap en de
beroepsorganisaties. Samenwerking is onontbeerlijk. Voor wat betreft de NWVT werkt zij waar mogelijk
samen. De W geeft duidelijk de positie aan – daar staat de NWVT 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 en alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
Het is evident dat de NWVT haar eigen plek binnen de mondzorg wil behouden. De eigen identiteit
uitdragen – en samenwerken waar mogelijk.
De verplichte bij- en nascholing komt eraan. In de zomer van 2021 is het de bedoeling dat de Algemene
Maatregel van Bestuur rond is en de verplichte bns op gang kan komen. Dit houdt in dat rond zomer
2026 / januari 2027 de tandarts aan de eisen Wet BIG II moet voldoen.
De voorzitter merkt op dat het bijzonder is, dat het veld heel stil is over dit onderwerp en hier niet of
nauwelijks over wordt gecommuniceerd.
Tot op heden voeren de beroepsorganisaties de gesprekken met vertegenwoordigers van het Ministerie
en wordt er niet ‘’ge-klankbord’’ met bijvoorbeeld de FTWV. Het samenwerken en het betrekken van de
wetenschappelijke verenigingen bij dit onderwerp is nihil.
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De FTWV heeft bij de KNMT wel neergelegd dat de voorziene verplichting van het volgen van 40 uur in
5 jaar voor het vakinhoudelijke gedeelte, wel zeer beperkt is en dit aantal uren omhoog geschroefd
moet worden. Het is voor de NWVT logisch dat bij- en nascholing geaccrediteerd moet zijn.
De registratie van de verplichte deskundigheidsbevorderende activiteiten kan door een onafhankelijk
register plaatsvinden. De tandarts kan dit zelf ook bijhouden, als hij of zij dat wil.
De NWVT vindt het van belang toegang te hebben tot wetenschappelijke informatie, en is hiertoe in
2017 een samenwerkingsverband aangegaan met het tijdschrift TandartsPraktijk. Het tijdschrift wordt
de student- en young professional leden gratis aangeboden. NWVT tandartsleden ontvangen een
korting.
In 2018 is gesproken over de NWVT werkgroep Cariologie en Restauratief. De werkgroep is aan de slag
gegaan en het bestuurslid Leontine Jongsma is hierin vertegenwoordigd.
De NWVT richt zich duidelijk op jonge tandartsen en de studenten om het ledenaantal niet verder terug
te laten lopen. Deze doelgroepen zijn al eerder tijdens een Algemene Vergadering van de NWVT als
speerpunt benoemd. De analyse laat zien dat de NWVT op de goede weg is, maar hier zeker nog
aandacht aan moet blijven worden besteed.
Het blijkt dat het beleid van de NWVT en het betrekken van jongeren bij de vereniging langzaam aan zijn
vruchten afwerpt. Commissies worden mede bezet door jonge tandartsen. Dit geldt ook voor het
bestuur.
Voor de komende jaren is het uitgangspunt van de NWVT dat zij de ingeslagen weg betreffende de
organisatie van avond cursussen en een jaarcongres zal voortzetten.
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 en
toekomst tegemoet te kunnen gaan.
Het beleid van de NWVT wijzigt in de komende jaren niet echt. De accenten worden hier en daar
misschien verschoven.
Wat doet de NWVT in 2019 en 2020:
- NWVT congres en cursussen organisatie
- Studentencontacten en contacten Young Professionals blijven uitbreiden. De NWVT organiseert
hiertoe per opleidingsplaats workshops en lezingen.
- Stimuleren van onderzoek door middel van het uitreiken van prijzen: o.a. de NWVT 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.
Deze onderzoeken en gerelateerde prijzen zijn gericht op de tandarts algemeen practicus
- Lidmaatschap in combinatie met activiteiten blijft een punt van aandacht
De voorzitter vraagt de leden vragen, ideeën en suggesties te delen.
De vergadering kan zich vinden in het beleid van de NWVT en gaat hiermee akkoord.
Met alle activiteiten die de NWVT onderneemt en als duidelijke vertegenwoordiger van de basis van ons
vak, de algemene tandheelkunde, meent het bestuur met de NWVT een goede en heldere positie in te
nemen en de toekomst tegemoet te kunnen gaan.
De aanwezigen hebben geen vragen over het gepresenteerde beleid.
8. Begroting 2020 en vaststellen van de contributie
De heer Van der Pol licht de begroting 2020 toe. De heer Van der Pol merkt op dat voor 2020 het aantal
betalende leden verder zal afnemen: dit is een natuurlijk verloop. De begroting voor 2020 laat een
nadelig saldo zien van EUR 39.300,-.
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Dit wordt mede veroorzaakt door de vele activiteiten van de NWVT, alsook het begrootte bedrag van
EUR 15.000,- ten behoeve van Ontwikkelingen, Onderzoek en Innovatie. De kosten voor het bestuur en
de professionele ondersteuning zijn lager begroot ten opzichte van de begroting van 2018. Verder laat
de begroting geen verschuivingen zien.
Vooralsnog is geen dotatie opgenomen ten behoeve van het 24ste Lustrum NWVT in 2024.
De vergadering heeft geen vragen over de begroting.
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 2020 vastgesteld op
EUR 97,00.
9. Bestuurssamenstelling NWVT
A. Het bestuurslid Joost van der Pol treedt af en is statutair niet meer herkiesbaar. De voorzitter bedankt
de heer Van der Pol voor zijn inzet als bestuurslid – penningmeester: Een periode waarin veel is
ontwikkeld en veel activiteiten hebben plaatsgevonden. De betrokkenheid en input met betrekking tot
het invullen van de cursus- en congresprogramma’s en het aantrekken van sprekers is waardevol
geweest. De heer van der Pol heeft altijd aandacht voor de tandarts algemeen practicus bij de
organisatie van de cursussen.
Zijn functie binnen het bestuur – penningmeester - heeft hij uitstekend vervuld. Vanuit het bestuur was
en blijft hij voorzitter van de Beleggingen Commissie.
Hij was penningmeester maar zeker ook echt lid van het bestuur: altijd positief meedenkend en ideeën
aandragend. Zeker bereid om te investeren in ontwikkelingen die voor de NWVT waardevol werden
geacht. Dat is voor een vereniging heel plezierig.
Als bestuurslid kunnen wij hem omschrijven als waardevol en zeer prettig, plezierig en ook gezellig.
Onder uitreiking van de bizon, voor zijn “bi zondere” inzet, en een bos bloemen, wordt afscheid
genomen van het bestuurslid de heer Van der Pol.
B. Het bestuurslid Sofie ten Hoopen treedt af. Sofie is vertrokken naar Australië om daar als tandarts aan de
slag te gaan. Vandaar dat zij nu ook niet bij de ALV aanwezig is. Sofie was al voor haar tijd als bestuurslid
actief voor de NWVT als ambassadeur. Als bestuurslid was zij actief en betrokken. Het bestuur vindt het
spijtig om afscheid van haar te moeten nemen, maar vindt haar stap spannend en wenst Sofie alle
succes.
C. Het bestuur stelt voor Mw. Heleen Hofland – Hansma te benoemen tot bestuurslid van de NWVT voor de
periode van 3 jaar. De vergadering is akkoord. Heleen gaat de functie van penningmeester vervullen
binnen het bestuur. Heleen heeft Tandheelkunde bij ACTA gedaan – werkt in een eigen tandartspraktijk
Transparant in Amsterdam en heeft zij de master MBA Health Care Management aan de UvA behaald.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel mevrouw Hofland - Hansma te benoemen als bestuurslid
van de NWVT.
De voorzitter heet haar van harte welkom.
D. Het bestuur stelt voor Mw. Vivian Lu te benoemen tot bestuurslid van de NWVT voor de periode van 3
jaar. Vivian loop al enkele jaren mee met de NWVT. Zij was actief betrokken bij de transitie van NVT naar
NWVT, het opstellen van de website en is nu ook lid van de Communicatie Commissie.
Vivian is werkzaam als tandarts algemeen practicus in 2 algemene tandartspraktijken te Utrecht en
Zeist. De vergadering gaat akkoord met het voorstel mevrouw Lu te benoemen als bestuurslid van de
NWVT. De voorzitter heet haar van harte welkom.
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Het bestuur bestaat na de bestuurswijzigingen uit de volgende personen:
 Mw. M. de Bakker – Ruige, voorzitter
 Mw. R.A.M. de Jong – Gosselink, secretaris
 Mw. H.C. Hofland – Hansma, penningmeester
 Dr. R.J.J. van Es, lid
 Mw. Dr. L.A. Jongsma, lid
 Mw. V. Lu, lid
9.

Installatie nieuwe leden
In 2019 hebben zich tot op heden 34 nieuwe leden aangemeld. De nieuwe leden worden door de
vergadering welkom geheten en zijn hiermede geïnstalleerd.

10. Rondvraag en sluiting
Joost van der Pol geeft aan dat het wellicht goed zou zijn om een man in het bestuur op te nemen bij
een toekomstige benoeming als bestuurslid.
De heer Breedveld geeft aan dat hij bestuurslid is bij de LPVN – Lichen Planus Vereniging Nederland.
Hij bedankt de NWVT dat de LPVN aanwezig kan zijn bij het congres met een stand. Daarnaast bedankt
hij de NWVT dat deze heeft toegezegd mee te willen lezen betreffende de richtlijn die wordt ontwikkeld.
Hij vraagt ondersteuning bij de implementatie hiervan in de toekomst.
De heer Breedveld vraagt de NWVT of zij mee wil doen aan een uit te zetten onderzoek door de LPVN.
De voorzitter geeft aan dat de LPVN goed werk verricht. Dat mocht de LPVN een hulpvraag hebben zij
altijd hierover contact kan opnemen met de NWVT. Betreffende de richtlijn verwijst de voorzitter naar
het KiMo: het richtlijn instituut voor de Mondzorg.
De heer Van Amerongen feliciteert de vereniging met haar 23e lustrum – 115 jaar. Hij onderstreept dat
de vereniging actief en bruisend is.
De heer Van Amerongen geeft aan dat het bijzonder is dat zoveel vrouwen deel uit maken van het
bestuur. Dit is ook een afspiegeling van de studentenpopulatie tandheelkunde.
Als laatste vraagt de heer Van Amerongen hoe het verloopt met de Werkgroep Cariologie en
Restauratief, waarbij hij aangeeft de naam voor de werkgroep niet aantrekkelijk te vinden.
De voorzitter laat weten dat de werkgroep nog in april bij elkaar is geweest en zij een plan van aanpak
hebben betreffende activiteiten. Bestuurslid Leontine Jongsma is namens het NWVT bestuur lid van
deze werkgroep en informeert het bestuur over de voortgang. Mocht de heer Van Amerongen
tussentijds vragen hebben hierover, dan kan hij Leontine Jongsma altijd benaderen.
Ellemieke Hin feliciteert de NWVT met haar lustrum. Mooi te zien dat de NWVT alle stormen binnen de
tandheelkunde heeft overleefd en de NWVT zeer actief is momenteel.
Zij geeft aan het bijzonder te vinden dat er opmerkingen worden gemaakt over de vertegenwoordiging
door vrouwen in het bestuur. Het hoort hier niet over te gaan. De inhoud van de NWVT – waar staat zij
voor en wat doet zij – is van belang. En of de bestuursleden capabel zijn. Zij heeft daar alle vertrouwen
in. Namens de NVvE overhandigt Ellemieke Hin, voorzitter NVvE, de bestuursleden van de NWVT een
bijzonder boek.
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 14.00 uur onder dankzegging
voor ieders aanwezigheid en positieve bijdrage.
De ALV wordt gevolgd door het NWVT Lustrumcongres: Beeld van Belang.
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