Bijlagen ALV – 7 februari 2020

Agenda van de algemene ledenvergadering NVA d.d. 7 februari 2020
(de bij de agenda horende stukken volgen na de agenda)
1. Opening
2. Notulen ledenvergaderingen 8 februari 2019
3. Mededelingen
4. Benoeming van nieuwe leden
5. Verslag van de secretaris
6. Concept financieel verslag en begroting
7. Commissie audiologieassistenten
8. Commissie Leerboek Audiologie
9. Samenstelling bestuur: Louise Straatman volgt Myrthe Hol op
10. Voorstel bestuur handelswijze t.a.v. leden van verdienste
11. Vernieuwingen website en ledenportaal
12. Rondvraag
13. Sluiting
Bijlage 1

Verslag van de ALV d.d. 8 februari 2019

1. Martijn Toll (vz.) opent de vergadering om 9:33 uur. Het bestuur wordt verder
vertegenwoordigd door Brienesse (pm), Drullman (secr.), De Jong en Taalman.
2. De notulen van de ledenvergaderingen d.d. 2 februari 2018 worden vastgesteld.
3. Mededelingen: Het is de Week van het Oorsuizen is, met extra aandacht voor het
onderwerp in de pers. Verder zal de NVA in 2020 haar lustrum vieren (70 jarig bestaan).
4. Benoemingen van nieuwe leden: Nieuwe aanmeldingen staan vermeld in de ALV-bijlage
van de Nieuwsbrief. Er is wat onduidelijkheid over de aanmelding Van Doorakker, die
maar 1 ondersteuner heeft opgegeven. Harkema’s functie is maatschappelijk werker. De
nieuwe leden worden welkom geheten en hun benoeming bekrachtigd met applaus.
5. Verslag van de secretaris: Geen toelichting. Wel de opmerking om
(email)adreswijzigingen zelf via het ledenportaal op de website door te voeren.
6. Concept financieel jaarverslag en conceptbegroting
Er was tijd nodig om alle stukken op te maken en te laten controleren door de
kascontrolecommissie. Exploitatieoverzicht en begroting zijn enkele dagen voor deze
ALV naar de leden gemaild.
M.b.t. oninbare contributie heeft het bestuur een slag kunnen maken. In juni 2018 stond
de contributieachterstand op 13 k€, waarvan ca. 4 k€ via betalingsherinneringen is
voldaan. Eveneens 4 k€ is ’reeds voorzien’ en daarmee afgeboekt. Nu is er nog 4,5 k€
opgenomen onder vlottende activa debiteuren.
De penningmeester wordt met applaus gedechargeerd.
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Bij de conceptbegroting 2019 is de bijdrage van de exposerende fabrikanten is
verhoogd; gebaseerd op 8 x € 450,- (voorheen € 350). Er is extra ruimte gereserveerd
voor onze 3 wetenschappelijke vergaderingen. De DdA is wellicht wat ruim begroot.
Voor de kosten van het Leerboek hebben we te maken met de overgang naar een nieuw
platform met veel lagere onderhoudskosten. Dit vraagt een éénmalige investering van €
6.500 die we in 4 jaar via de begrotingen willen terugverdienen. € 2.625 bestaat nu uit €
1.000 voor het leerboek zelf en € 1.625 als eerste van de 4 termijnen.
Kosten e-learing betreft het bedrag dat nog over is van de gereserveerde indertijd 30 k€
euro. Dit bedrag wordt onderaan de begroting vanuit deze bestemmingsreserve weer
geëgaliseerd.
Het bestuur wil automatische incasso van contributie invoeren. Dat zal nog wel een
operatie zijn om te implementeren dit voorjaar. Contributie via incasso blijft € 50 per
jaar, zonder incasso wordt € 55. Dus 5 euro “motivatie” om mensen ertoe te bewegen
op automatische incasso over te gaan, maar ook als dekking voor de extra inspanning
die het innen van de achterstallige contributie zonder automatische incasso met zich
meebrengt. De aanwezige leden stemmen hiermee in.
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.
9. E-learningmodule Toonaudiometrie: De module is sinds begin 2018 online beschikbaar
(https://www.ned-ver-audiologie.nl/e-learning-module-toonaudiometrie); bedoeld voor
nieuwkomers in het vak, te gebruiken naast de praktijkopleiding. Aantal gebruikers per
februari 2019 was 170, waarvan 20-25% NVA-lid. Redelijk wat bezoekers van
hogescholen (logopedie-opleidingen). Het bestuur zal meer promotie maken. Eventueel
zal de NVA een nieuwe module (laten) ontwikkelen als daar interesse voor is en het ook
financieel haalbaar blijkt.
10.Het ledenportaal heeft een beperkte functionaliteit met de mogelijkheid om
afgeschermde informatie te plaatsen. Bijvoorbeeld de presentaties van onze
wetenschappelijke vergaderingen bijeenkomsten en documenten van de ALV. Daarnaast
is het ledenportaal bedoeld om persoonlijke gegevens te wijzigen. Er is een mogelijkheid
om op berichten te reageren (waar weinig gebruik van wordt gemaakt); aan een
discussieforum is geen behoefte.
Het bestuur zal onderzoeken of in de toekomst het aanmelden voor onze bijeenkomsten
via de NVA-website mogelijk zal zijn.
11.Rondvraag: Geen vragen of opmerkingen.
12.Sluiting om 10:00 uur.
Bijlagen bij dit verslag van 2019 zijn voor leden te vinden op de NVA-website:
https://www.ned-ver-audiologie.nl/alv/.
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Bijlage 2

Verslag van de secretaris

Bijlage 4

In 2019 zijn er 3 bijeenkomsten geweest met een zeer goede opkomst. We mogen ons de
laatste tijd verheugen op 150-180 leden en gasten per bijeenkomst. In februari 2019 was
het thema in de ochtend ‘Diagnostiek bij meertaligen; cultuursensitief werken’ met o.a.
aandacht voor interculturele communicatie, en diagnostiek bij meertalige kinderen. In de
middag was er een programma met vrije voordrachten. Op 18 april hielden we de 59e Dag
der Akoepedie in Nieuwegein met bijdragen over het NOAH-protocol, CI bij eenzijdige
doofheid en de problematiek van agravatie. ’s Middags was er een programma i.s.m. de
KNO-vereniging over de richtlijn BCD en over casuïstiek van complicaties bij oorafdrukken.
Tenslotte was er de Najaarsvergadering op 27 september, waarbij de hele dag in het teken
van tinnitus stond. Een uitgebreid programma met verschillende invalshoeken. Er waren
bijdragen over neurofysiologie, de KNO-richtlijn, zorg op het AC, de rol van de audicien,
recente wetenschappelijk ontwikkelingen, tinnitus bij kinderen, fysiotherapie, behandeling
binnen de GGZ en de mogelijkheden van zelfhulp.
Het aantal NVA-leden is het afgelopen jaar licht gedaald. Relatief veel mensen hebben
opgezegd vanwege pensionering of vertrek uit het werkveld. Eind 2019 had de vereniging
523 leden. Dat zijn gewone leden, geassocieerde leden en leden van verdienste.
Bijlage 3
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Concept financieel jaarverslag en begroting

Het concept financieel jaarverslag 2019 en de begroting voor 2020 zijn op het moment van
verschijnen van de nieuwsbrief en onderhavige bijlage voor de ALV 2020 nog niet gereed.
De gegevens zullen voorafgaand aan de ALV worden gepubliceerd op de website van de
NVA, op het voor de leden afgeschermde gedeelte.

Jaarverslag 2019 van de Commissie van Audiologie-Assistenten

Het programma van de 59e dag der akoepedie, op 18 april 2019, had drie sprekers voor de
volgende onderwerpen:
• NOAH protocol door Bas Franck
• Single studie, eenzijdige doofheid, door Jan van Heteren
• Aggravatie door Ruben Benard
We kregen 65 ingevulde enquêtes van audiologie assistentes terug. De responses over de
voordrachten waren overwegend positief. Onderwerpen die voor de toekomstige Dag der
Akoepedie zijn aangereikt: psychosociale problematiek, hoortoestellen,
tinnitusbehandeling, hyperacousis, diagnostiek.
Ook is er in het kader van de organisatie van de 60e Dag der Akoepedie een oproep gedaan
aan de aanwezigen wie er wil meedenken in de organisatie van deze dag. Hier waren 11
reacties op en heeft uiteindelijk één iemand deelgenomen aan ons overleg op 26
september jl. waarvoor onze dank.
Als onderwerp voor de DDA 2020 hebben wij gekozen voor de Arbo problematiek.
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.
De Commissie vergaderde in deze periode op 14 februari, 18 april, 6 juni, 26 september en
12 december. Daarnaast is er op diverse momenten onderling contact geweest via een
WhatsApp-groep en e-mail.
Ook is er in september een gezellig etentje geweest, in het kader van het 20-jarig bestaan
van de Commissie, samen met net NVA bestuur.
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Bijlage 5

Jaarverslag 2019 van de Commissie Leerboek

Algemene informatie over het Nederlands Leerboek Audiologie is te vinden onder het kopje
gebruik op de homepage van het Leerboek (http://www.audiologieboek.nl/ ). Op dit
moment bevat de website 11 rubrieken onderverdeeld in 50 hoofdstukken verdeeld over
188 paragrafen waarvan 11 van niveau (1), 132 van niveau (2) en 45 van niveau (3).
Geregeld ontvangt de redactie vragen of commentaren van geïnteresseerde bezoekers van
de website.
Het updaten van bestaande hoofdstukken – voor zover nodig – door de redactie, gaat
voortdurend door. Dat heeft op dit moment nog niet geleid tot grote veranderingen, die
staan op stapel en zullen volgend jaar hun beslag krijgen.
In 2019 heeft de redactie de aandacht gericht op het vernieuwen van de website. Daartoe
hebben de redactieleden een cursus WordPress gevolgd, en na de transitie het hele
leerboek op onvolkomenheden, sommige oud, andere nieuw doorgespit. Daarnaast is een
referentie programma “Zotero” in gebruik genomen, om zoveel mogelijk eenheid in de
referenties te bevorderen.
In juli van dit jaar is het leerboek in de oude vorm verdwenen en is het in de nieuwe vorm,
nog steeds onder dezelfde naam, op internet beschikbaar gekomen. Nu is het onderhoud
en het bijhouden van alle gegevens documenten in en rond van het leerboek goed geborgd.
Voor de lezer blijft het leerboek vrijwel ongewijzigd, maar achter de schermen kan de
redactie vrijelijk over alle informatie beschikken en er aan werken. Het leerboek is nu ook
goed leesbaar op tablets en smartphones.
Schrijvers van nieuwe of vervangende hoofdstukken zijn nog steeds van harte welkom. Een
bijdrage aan het leerboek kan gelden als een onderdeel van het opleidingsplan van de KFAIO.
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Kandidaatleden voor gewoon lidmaatschap
Kelly Assouly
Onderzoeker audiologie
Andrea Berkelder
Hoorcoach
Nannika Botes-le Roux
Bachelor audioloog
Annes Claes
Master audioloog
Caroline v. Daelen
Logopedist
Feike de Graaf
Onderzoeker audiologie
Aline Hoeve
K.f. audioloog
Femke Langerhorst
Logopedist
Meriël v. Oorsouw
Logopedist
Marlies Poiesz
Psycholoog-orthopedagoog
Gwenna Pool
Logopedist
Richard de Quillettes
K.f. audioloog
Marjolein De Prez
Master audioloog
Nicolle Rooijakkers
Maatschappelijk werker
Marieke Snijder-v. As
K.f. audioloog
Louise Straatman
KNO-arts
Sandrien Thieren
Master audioloog
Naomi v.d. Vuurst
Bachelor audioloog
Coen Windmeijer
K.f. audioloog

Ondersteunende leden
Versnel
v. Heteren
Rhebergen
de Laat
Tschur
Toll
v.d. Engel
Dekker
v. Dijkhuizen
Zweedijk
Fransens
v. Druten
de Laat
Boermans
v. Dijkhuizen
Smits
Kramer
Goverts
de Kleine
van Dijk
Maat
Maré
Kruijer
Tuinenburg
Foppes
v. Eerden
Haesevoets
Scharloo
Jansen
Foppes
v.d. Eerden
Foppes
Haesevoets
Rieck
Kok
Blok
Mattoon
Zalmai
Voss
v.d. Laan
Maré
Kruijer
Schoonhoven Rhebergen
Helleman
Hol
Toll
Hoetink
v. Toor
de Jager
Bergink
Rijnsburger
Toll
Dingemanse
de Laat
Soede
Boermans

Kandidaatleden voor geassocieerd lidmaatschap
Simone Brok
Audiologie-assistent
Jeroen v. Dordrecht
Audiologie-assistent
Annelous Groenenberg Audiologie-assistent
Robert Ketelaars
Account manager
Berend-Jan Kooijman
Audicien
Jessie v.d. Loo
Audiologie-assistent
Jenny Mensink-de Vries Audiologie-assistent
Eveline Meijboom
Audiologie-assistent
Kaya Miyata
Audiologie-assistent
Pierre Molenaar
Audicien
Nienke Munting
Audiologie-assistent
François Nicolle
Audicien
Saskia Overzet
Audiologie-assistent
Charlotte Schmidhamer Audiologie-assistent
Marjolein Snater
Audiologie-assistent
Marcell Strang v. Hees
Audiologie-assistent
Birgit Verlaen
Audiologie-assistent
Renée Vermeer
Audiologie-assistent
Judith Wichers
Audiologie-assistent
Annemieke Witteveen
Audiologie-assistent

Ondersteunende leden
v. Geleuken
Stam
Simkens
Dekker
v. Dijkhuizen
Teeuwen
Boogh
Cattani
Kuijpers
Thielemans
Stollman
Hoetink
Bosman
Galama
v. As
Graef
Brugman
Casema
Groot
de Jong
Kleinhuis
v. Vugt
Jansen
Foppes
de Vree
Beerlage
Ulusoy
de Geus
de Wolf
v.d. Wilk
Leijendeckers v. Huffelen
Bredewold
Bremmers
Koelewijn
v. Twist
Brugman
Casema
Graef
Poelstra
Schouwstra
Zijlstra
v. Geleuken
Stam
Simkens
v. Minnen
Rang
Fluanta-Dello
Soede
v. Minnen
Bosman
Rietveld
de Vrijer
Dikken
Leijendeckers v. Huffelen
Bredewold
Scharloo
Jansen
Foppes
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