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Agenda van de algemene ledenvergadering NVA d.d. 8 februari 2019
(de bij de agenda horende stukken volgen na de agenda)
1. Opening
2. Notulen ledenvergaderingen 2 februari 2018 (bijlage 1)
3. Mededelingen
4. Benoeming van nieuwe leden (zie lijst einde)
5. Verslag van de secretaris (bijlage 2)
6. Concept financieel verslag en begroting (bijlage 3)
7. Commissie audiologieassistenten (bijlage 4)
8. Commissie Leerboek Audiologie (bijlage 5)
9. E-learningmodule Toonaudiometrie
10. Ledenportaal
11. Rondvraag
12. Sluiting
Bijlage 1
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Verslag van de ALV d.d. 2 februari 2018

De voorzitter (Toll) opent de vergadering om 9:30 uur. Het bestuur wordt verder
vertegenwoordigd door de penningmeester (Brienesse), secretaris (Drullman) en de
leden Hol en De Jong.
De notulen van de ledenvergaderingen d.d. 30 september 2016 en 3 februari 2017
worden op een enkele spelfout na zonder verdere opmerkingen vastgesteld.
Mededelingen: De voorzitter meldt dat er structureel overleg is met de besturen van
KNO-vereniging en NVKF om procedurele en inhoudelijke zaken af te stemmen.
Benoemingen van nieuwe leden: Nieuwe aanmeldingen staan vermeld in de
Nieuwsbrief. Enkele aspirant-leden die zich na het verschijnen hiervan hebben
aangemeld worden tijdens de vergadering genoemd. De nieuwe leden worden van
harte welkom geheten en hun benoeming bekrachtigd met applaus.
Verslag van de secretaris: Een kleine toelichting op het verslag in de Nieuwsbrief : Er
zijn per 1-2-2018 in totaal 537 NVA-leden.
Concept-financieel jaarverslag en conceptbegroting. Toelichting penningmeester:
• De balans is toegevoegd bij het verslag, op verzoek van de vorige ledenvergadering
• Hoge post oninbare contributies. Het bestuur zal hiertegen maatregelen treffen. Bij
herhaaldelijk niet betalen – ook na aanmaningen – zullen wanbetalers (helaas)
worden geroyeerd.
• De post voor de Leerboekcie valt hoog uit vanwege de kosten voor e-learning. Deze
kosten zijn betaald vanuit de reserves. Het is wellicht beter deze apart te benoemen
in het overzicht. In de definitieve cijfers over 2016/17 zal dit worden aangepast.

• Er is geen formele kascontrole geweest omdat het jaarverslag is opgesteld door
BAM CC en het bestuur dubbel werk wil vermijden. Echter, zoals wordt opgemerkt
door een van de leden, is in de statuten vastgelegd dat er een kascontrolecommissie
(kkc) moet zijn. Het bestuur zal dus een kascontrole commissie instellen om de
cijfers van 2016/17 alsnog te controleren.
Bij de conceptbegroting 2018 staan extra uitgaven voor e-learning (lopende kosten,
onderhoud) niet vermeld, omdat die uit de reserves worden gefinancierd. Toch vinden
de leden dat die wel in de begroting moeten worden, zodat duidelijk is wat de plannen
met de vereniging zijn. De begroting zal hierop worden aangepast.
7.

Commissie Audiologie-Assistenten: Geen verdere toelichting op het verslag. De
commissie wordt bedankt voor haar bijdrage.
8. Commissie Leerboek Audiologie: Geen verdere toelichting op het nagezonden verslag.
Piet Lamoré (niet aanwezig) stopt met zijn redactiewerk en wordt met applaus
bedankt. Er worden 3 nieuwe redactieleden voorgedragen: Bert van Zanten (k.f.
audioloog in ruste UMCU), Sjaak Klis (onderzoeker UMCU) en Raymond Bonnet (KNOarts Vlietlandziekenhuis, Schiedam). De nieuwe redactie wordt met applaus
ontvangen. De commissie vraagt (wederom) om actieve bijdrage van leden aan het
Leerboek. Als stimulans geldt nu dat k.f. audiologen hiervoor scholingspunten krijgen
van de NVKF.
9. Samenstelling bestuur: Volgens rooster liepen de bestuurstermijnen van Taalman, De
Jong en Drullman af. Zij hebben zich voor een tweede termijn kandidaat gesteld. Dit
wordt met applaus ontvangen, waar mee hun herbenoeming wordt vastgesteld.
10. Resultaten e-learning: Martijn Toll schetst het proces naar de totstandkoming een elearningmodule die in opdracht van de NVA door een professionele partij is
ontwikkeld. De module over toonaudiometrie is door een commissie van NVA-leden
met verschillende disciplines begeleid. Een demoversie wordt getoond en toegelicht.
Hierover worden vragen gesteld en ontstaat een korte discussie. Deze module moet
worden gezien als een eerste bijdrage van de NVA, waarop uitbreiding en aanpassing
mogelijk is. Er zijn nog enkele puntje op de i te zetten en dan wordt de definitieve
versie beschikbaar gesteld aan de leden. Het bestuur zal daarbij ook om feedback
vragen, wellicht in een aparte sessie. De module is bedoeld voor nieuwkomers in het
vak, te gebruiken naast de praktijkopleiding en als opmaat voor AudTutor.
11. Beleidsplan NVA: Martijn Toll presenteert de visie en missie van de NVA met als
kernpunten de plaats in het audiologisch landschap (kennismakelaar) en de relatie tot
de media. M.b.t. het laatste wordt gediscussieerd over een poule van experts. Er
wordt gerefereerd aan St. Hoormij die veel krachten bundelt. Het bestuur zal navragen
hoe zij dat hebben georganiseerd en hoeveel tijd dat kost
Tegelijk heerst het gevoel om het huidige systeem te handhaven: mensen acteren
vanuit eigen deskundigheid. Maar daarmee wordt de NVA niet zichtbaar. Meer
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zichtbaarheid verlangt wel een pro-actieve houding.
Het bestuur zal de opmerkingen meenemen en met een nieuw voorstel komen.
12. Het ledenportaal is in rudimentaire vorm beschikbaar (toegang tot de database van
ledengegevens). Het bestuur wil de functionaliteit uitbreiden en vraagt de leden om
input. Wat gaat er nu niet goed, wat mis je nu en welke vorm spreekt je aan? Er is
weinig inhoudelijk reactie van de leden tot nu toe, het bestuur zal binnen kort komen
met een voorstel.
13. Rondvraag: Er wordt gevraagd om iets meer informatie over de te behandelen
agendapunten, zodat men weet waarover wordt gediscussieerd. In het vervolg zal er
een korte toelichting per agendapunt komen.
14. Sluiting om 10:27 uur.
Bijlagen:
• Akkoord kascontrolecommissie
• Exploitatieoverzicht 2016/2017 (BAM), versie 19 juli 2018, na akkoord
kascontrolecommissie
• Begroting 2018
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Bijlage notulen algemene ledenvergadering NVA d.d. 2-2-2018: Akkoord
kascontrolecommissie
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Bijlage notulen algemene ledenvergadering NVA d.d. 2-2-2018: Exploitatie 2016/2017

Nederlandse Vereniging voor Audiologie
T.a.v. het bestuur
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Balans per 31 december 2017
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Exploitatie over het boekjaar 2016/2017
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Geen accountantscontrole toegepast
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Nederlandse Vereniging voor Audiologie

Balans per
31 december 2017
€
€

31 december 2017

31 mei 2016
€

31 december 2017
€
€

€

ACTIVA

31 mei 2016
€

€

PASSIVA

Reserves
Egalisatiereserve
Bestemmingsreserve
Vlottende activa
Debiteuren
Te ontvangen rente
ING Bank
ING Bank spaarrekeningen

67.896
3.825

102.579
71.721

2.985
91
1.817
66.828

Pagina 3

4.115
8.928
89.659

Kortlopende schulden

71.721

102.702

71.721

102.702

Geen accountantscontrole toegepast

-

71.721
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102.579

123

102.702

Geen accountantscontrole toegepast
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Bijlage notulen algemene ledenvergadering NVA d.d. 2-2-2018: Begroting 2018
Begroting 2018

Nederlandse Vereniging voor Audiologie

EXPLOITATIE 2016/2017
1,5 jaar
2016/2017
€

Begroting
2016/2017
€

2015/2016
€

Contributies ind. leden
Afboeking oninbare contributie
Bijdrage gastdeelname
Bijdrage productpresentatie
Opbrengst bestellingen

37.659
3.2131.627
3.150
-

41.250
2.250300
-

27.275
95209
10

Totaal opbrengsten

39.223

39.300

27.399

Overige verenigingskosten
Bestuurskosten
Wetenschappelijke vergaderingen
Dag der akoepedie
Kosten Leerboek
Kosten e-learning
Kosten (vernieuwing) website
Contributies/abonnementen
Administratiekosten
Notariskosten
Overige kosten

Bedrijfsresultaat

1.422
23.659
6.101
5.336
26.175
1.869
257
4.575
492
325

1.500
18.750
8.250
4.125
1.125
1.125
4.575
600
375

468
10.864
4.650
4.588
641
250
3.050
93

70.211

40.425

24.604

30.988-

1.125-

2018

2016/2017

Contributie ind. Leden
Afboeking oninbare
contributie
Bijdrage gastdeelname
Bijdrage
productpresentaties
Opbrengsten bestellingen

27.500

27.500

1.000

-1.500
200

2.100
-

-

Totaal opbrengsten

30.600

26.200

1.000

1.000

17.400
4.000
3.500
3825

12.500
5.500
2.750
-

1.200
250
3.050
250

750
750
3.050
400
250

34.475

26.950

-3.875

-750

50

750

Overige verenigingskosten
Bestuurskosten
Wetenschappelijke
vergaderingen
Dag der Akoepedie
Kosten leerboek
Kosten e-learning
Kosten (vernieuwing)
website
Contributies/abonnementen
Administratiekosten
Notariskosten
Overige kosten

2.795

Bedrijfsresultaat
Rente baten
Resultaat

130
30.858-

1.125
-

534
3.329

Rentebaten
Bestemmingsreserve elearning
Resultaat
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Geen accountantscontrole toegepast

3.825
-

-
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Bijlage 2

Verslag van de secretaris

In 2018 zijn er 3 bijeenkomsten geweest met een goede opkomst. In februari 2018 was het
thema in de ochtend en middag ‘Muziek en Gehoor’ met o.a. aandacht voor waarneming
van complexe signalen, muziek en hoortoestellen, eigen ervaringen van een slechthorende
beroepsfluitiste en muziek in de vroegbehandeling bij kinderen met TOS.; later in de
middag was er een programma met vrije voordrachten. In april hielden we als gebruikelijk
de Dag der Akoepedie (DdA), deze keer in Utrecht en zonder de KNO-vereniging, die elders
haar 25-jarig jubileum vierde. De DdA had als thema ‘Kinderaudiometrie’ met bijdragen
over subjectieve audiometrie, slechthorendheid en sociaal-emotionele ontwikkeling en
tinnitusklachten bij kinderen. In de middag waren er weer vrije voordrachten. Tenslotte
was er de Najaarsvergadering op 28 september over nieuwe ontwikkelingen in CI met
presentaties in de ochtend over indicatiestelling, nazorg, telehealth, uitdagingen bij nieuwe
ontwikkelingen, de rol van audicien en de (positieve) ervaringen van een CI-patiënte. We
sloten de dag af met een serie vrije voordrachten en een tutorial over de nieuwe richtlijn
BCD.
Het aantal NVA-leden is licht gegroeid, met eind 2018 rond de 550 leden. Dat zijn gewone
leden, geassocieerde leden en leden van verdienste.
Bijlage 3

Concept financieel jaarverslag en begroting

Het concept financieel jaarverslag 2018 en de begroting voor 2019 zijn op het moment van
verschijnen van de nieuwsbrief en onderhavige bijlage voor de ALV 2019 nog niet gereed.
De gegevens zullen voorafgaand aan de ALV worden gepubliceerd op de website van de
NVA, op een voor de leden afgeschermd gedeelte.
Bijlage 4

Jaarverslag 2018 van de Commissie van Audiologie-Assistenten

Het programma van de 58 dag der akoepedie had drie sprekers voor de volgende
onderwerpen:
• Subjectieve kinderaudiometrie - Patrick Brienesse (AMC)
• Impact van de SH heid op de sociaal-emotionele ontwikkeling - Mariëtte Spierings &
Esther Borgers (Auris)
• Help! Ik hoor een piep. Tinnitusklachten bij kinderen - Dyon Scheijen (Adelante
Hoensbroek)
Er hebben zich 161 belangstellenden aangemeld. We kregen 57 ingevulde enquêtes van
audiologie assistentes terug. De responses over de voordrachten waren positief. Als
algemene opmerkingen noemen wij zelf nog dat:
• Apparatuur (laptop en beamer) moeten werken.
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• Het was onrustig in de zaal. Tijdens de presentaties liepen mensen weg en gingen
koffie halen.
Bij de volgende Dag der Akoepedie duidelijk communiceren om de telefoons uit te zetten
en de zaal tijdens de presentaties niet te verlaten uit respect voor de sprekers. De suggestie
om een extra pauze in te lassen is niet haalbaar in verband met de beperkte tijd voor de
presentaties. Na rijp beraad zijn de onderwerpen van toekomstige Dag der Akoepedie
aangereikt: Als onderwerpen voor de DDA 2019 hebben wij gekozen:
• NOAH protocol
• Aggravatie
• Eenzijdige doofheid en revalidatie opties
De commissie bestaat uit de volgende personen, werkzaam bij:
Angela Hesseling
AC Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Everdien Dikken
AC Pento, Amersfoort (voorzitter in 2016/17)
Mirjam Elzinga-Rademaker
Universitair Audiologisch Centrum Groningen (UACG)
Monique van Velzen
Koninklijke Auris Groep Bergen op Zoom/Goes
Ineke van Aernsbergen
Koninklijke Auris Groep Rotterdam
De commissie neemt de volgende taken op zich:
• voorbereiding van de Dag der Akoepedie, samen met een afgevaardigde uit het
bestuur van de NVA (onderwerp en sprekers),
• maakt het jaarverslag voor de NVA nieuwsbrief in december,
• houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen binnen de audiologie die van belang zijn
voor audiologie-assistenten,
• uitwisseling van kennis en ervaring van audiologie-assistenten bevorderen.
Vergaderfrequentie:
De Commissie vergaderde in deze periode op 15 februari, 11 oktober, 25 september was er
een lunchvergadering en op 13 december een overleg in aanwezigheid van Rob Drullman,
bestuurslid van de NVA. Daarnaast is er op diverse momenten onderling contact geweest
via een WhatsApp-groep en e-mail
audiologie-assistenten@ned-ver-audiologie.nl
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Bijlage 5

Jaarverslag 2018 van de Commissie Leerboek

Algemene informatie over het Nederlands Leerboek Audiologie is te vinden op de
homepage van het Leerboek (http://www.audiologieboek.nl/). Op dit moment bevat de
website 11 rubrieken met deelgebieden verdeeld over 140 hoofdstukken.
Opnieuw kan worden vastgesteld dat het Leerboek veelvuldig geraadpleegd wordt.
Regelmatig ontvangt de redactie ook vragen of commentaren van geïnteresseerde
bezoekers van de website. Het updaten van bestaande hoofdstukken – voor zover nodig –
door de redactie, gaat voortdurend door.
Vernieuwd of nieuw zijn de hoofdstukken
2.2.1(2). Gevoeligheid van het oor,
3.2.2(2). Anatomie van het binnenoor en het evenwichtsorgaan
8.3.9(2). Hersenstamresponsies - Klinische toepassingen,
9.9.1(2). Onderwijs aan kinderen en jongeren met een auditieve en/of communicatieve
beperking,
11.1.2(2). Diagnostiek bij spraak- en taalontwikkelingsstoornissen- Informatie voor
audiologen en audiologieassistenten,
11.1.2b(2). Schema Ordening van taaltests naar taalaspect en leeftijd
Schrijvers van nieuwe of vervangende hoofdstukken zijn nog steeds van harte welkom. Een
bijdrage aan het leerboek kan gelden als een onderdeel van het curriculum van de KFA-IO.
Hoewel Piet Lamoré is teruggetreden als redactielid, heeft hij ook dit jaar een substantiële
bijdrage aan het leerboek geleverd. Tineke Kortleven, die tot nu toe de administratie van de
toestemming voor het plaatsen van figuren verzorgde is ook teruggetreden.
Afgelopen jaar is een nieuwe redactie aangetreden bestaande uit:
• drs. Raymond M. Bonnet (KNO-arts)
• dr. Bas A.M. Franck (KFA)
• dr. Sjaak F.L. Klis (bioloog)
• dr. Vera F. Prijs (KFA)
• dr. Bert van Zanten (KFA), hoofdredacteur
Het onderhoud en het bijhouden van alle documenten in en rond het leerboek vond de
redactie in de oude vorm van het leerboek niet goed geborgd. Een nieuwe opzet is in de
maak, waarbij voor de lezer het leerboek vrijwel ongewijzigd blijft, maar achter de
schermen de redactie vrijelijk over alle informatie kan beschikken en er aan werken. De
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migratie van audiologieboek.nl naar CMS WordPress wordt op dit moment uitgevoerd en
zal in de loop van volgend jaar afgerond worden. Het leerboek zal dan op tablets en
smartphones ook goed leesbaar zijn.
Namens de redactie,
Vera Prijs
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Kandidaatleden voor gewoon lidmaatschap
Stan van Boxel
Janneke v.d. Eijnde
Wiepk Harkema
Lisanne Kok
Karin v. Krommenhoek
Myrna van der Paal
Julia Rieck
Jeanet Smilde
Hanneke Snieders
Ninette v. Winterfeld
Darin Zwaan

K.f. audioloog
Logopedist
K.f. audioloog
Diagnostisch medewerker
Maatschappelijk werker
K.f. audioloog
Logo-akoepedist
Onderzoeker audiologie
Logopedist
K.f. audioloog

George
Willeboer
Koopmans
Goverts
Beynon
Koopmans
Goverts
Helleman
Dreschler
Benard
Boerboom

Kandidaatleden voor geassocieerd lidmaatschap
Masja Bolk
Lisette van Delft
Suzan Doorakkers
Ninke Gehem
Ton Hermans
Bram van Minnen
Melina Schouwstra
Linda v.d. Werf
Loek Zindel
Marbeth v.d. Zalm

Audiologie-assistent
Audiologie-assistent
Audiologie-assistent
Audiologie-assistent
Audiologie-assistent
Audiologie-assistent
Audiologie-assistent
Audicien
Audiologie-assistent
Audiologie-assistent

Thielemans
Ketelaars
Van Wel
Drullman
Carabain
Braire
Poelstra
Nandoe
Marjot
Beerents

Ondersteunende leden
Pans
Van Barneveld
Van Grinsven
Zwemmer
Maré
Zwart
Smits
Laverman
Repkes
Miserus
Maré
Zwart
Stam
Laverman
Boerboom
Rhebergen
Rhebergen
Bost
Van Huffelen
Mietus
Bij de Vaate
Rhebergen

Ondersteunende leden
Willeboer
Zwemmer
Quartero
Van Haren
Koning-Bego
Raad
Kiphardt
Groot
Boudewijn
Brugman
Schelhaas

Van Roij
Cattani
Flemming
Rozema
De Clercq
Tschur
Timmermans

