Notulen Algemene Ledenvergadering 5 februari 2022
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze hybride ledenvergadering.
2. Vaststelling aantal aanwezige leden
Er zijn 26 leden online en 5 leden fysiek aanwezig.
3. Notulen d.d. 6 februari 2021
De notulen van d.d. 6 februari 2021 worden goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2021
Het jaarverslag zal op de website worden geplaatst.
5. Voorlopige jaarcijfers 2021
De voorlopige jaarcijfers over 2021 worden goedgekeurd.
6. Decharge van bestuur van de vereniging*
Decharge van het bestuur wordt door de leden goedgekeurd.
7. Af- en aantreden bestuursleden
De af- en aantredende bestuursleden zullen met goedvinden van de leden weer aantreden. De
leden zijn hier eerder over geïnformeerd en zijn in gelegenheid gesteld om zich als bestuurslid
verkiesbaar te stellen. Er hebben zich geen kandidaten gemeld. (De statuten van de vereniging
vereisen een rooster van aan- en aftreden.
De Af- en aantredende bestuursleden zijn;
Gerry Hazekamp – Voorzitter
Wilfred van der Plas – Secretaris/waarnemend penningmeester Karin Vonsée- algemeen
bestuurslid, Martine Dekker- algemeen bestuurslid, Gaby Doxiadis-algemeen bestuurslid en
Linda Boomhouwer- algemeen bestuurslid.
8. Vacature penningmeester
Op de vacature van penningmeester heeft het bestuur geen reacties ontvangen. Wilfred van der
Plas blijft waarnemend penningmeester. De vacature blijft staan.
9. Doelstellingen 2022
Patiëntendag, deze vindt vandaag plaats!
Sociale media, Patiëntenvereniging FD wil zichtbaar zijn op sociale media
Het Consortium, de samenwerking tussen patiëntenverenigingen, onderzoekers en doctoren is erg
belangrijk en we zullen ons inspannen om dit nog meer vorm te gaan geven.
Brainstormdag, wat zijn onze doelen op de langere termijn, ons beleidsplan gaat herschreven
worden.

Familiedag er wordt een familiedag in 2022 georganiseerd.
Nieuwsbrief er wordt 2x per jaar een nieuwsbrief uitgebracht.
Belangenbehartiging de patiëntenvereniging zal de belangenbehartiging voortzetten en zo nodig
verbeteren.
10. Financiële begroting 2022
De financiële begroting wordt besproken en goedgekeurd.
11. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
12. Sluiting ALV
De voorzitter sluit de vergadering.
*Decharge van bestuur: Bij het verlenen van decharge van het bestuur accepteert de vergadering
dat de bestuurders hun taak naar behoren hebben verricht en ontlasten hen daarmee van
aansprakelijkheid voor hun bestuur over dat jaar.

