Bijlagen ALV – 12 februari 2021

Agenda van de algemene ledenvergadering NVA d.d. 12 februari 2021
(de bij de agenda horende stukken volgen na de agenda)
1. Opening
2. Notulen ledenvergaderingen 7 februari 2020
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: Bas Franck is kandidaat-voorzitter, opvolger van Martijn Toll
10. Vernieuwingen website en ledenportaal
11. Rondvraag
12. Sluiting
Bijlage 1

Verslag van de ALV d.d. 7 februari 2020

1. Martijn Toll (vz.) opent de vergadering om 9:15 uur. Het bestuur wordt verder
vertegenwoordigd door Brienesse (pm), Drullman (secr.), De Jong en Taalman.
2. De notulen van de ledenvergaderingen d.d. 8 februari 2019 worden vastgesteld.
3. Mededelingen: 2020 is voor de NVA een lustrumjaar (70-jarig bestaan). We hebben onze
collega-vereniging B-audio in België voor een gezamenlijk congres. Dat zal plaatsvinden
op 20 en 21 november in Antwerpen. Programma en meer details volgen later.
4. Benoemingen van nieuwe leden: Nieuwe aanmeldingen staan vermeld in de ALV-bijlage
van de Nieuwsbrief. Er is wat onduidelijkheid over de functie van hoorcoach
(aanmelding Berkelder). De voorzitter licht toe dat het hier om iemand gaat met HBOachtergrond. De nieuwe leden worden van harte welkom geheten en hun benoeming
bekrachtigd met applaus.
5. Verslag van de secretaris: Inmiddels zijn er meer dan 523 leden. Verder nogmaals het
verzoek om (email)adreswijzigingen te doen via het ledenportaal op de website.
6. Concept financieel jaarverslag en conceptbegroting: Er was tijd nodig om alle stukken op
te maken en te laten controleren door de kascontrolecommissie (kkc). Exploitatieoverzicht en begroting zijn voor deze ALV op het ledengedeelte van de NVA-website
gepubliceerd.
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarcijfers van 2019.
• De exploitatie 2019 wordt afgesloten met een klein positief resultaat, waarbij dient
te worden opgemerkt dat voor de contributie van 2018 en 2019 nog een totaal van
5170 euro te vorderen is. Dit is terug te vinden in de balans onder debiteuren. De
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nog achterstallige contributie van 2017 en eerdere jaren is in voorzien. De bijdragen
van productpresentaties en gastdeelnames bleken hoger dan begroot, maar ook de
administratiekosten bleken hoger door extra werkzaamheden op nacalculatie.
• Bijdrage aan wetenschappelijk vergaderingen is duidelijk de grootste kostenpost
(zaalhuur en catering). De kkc heeft gevraagd dit tijdens de vergadering onder de
aandacht van de leden te brengen. Het bestuur vraagt om ideeën vanuit de
vereniging om deze kosten te drukken, waarbij de doelstellingen van de
wetenschappelijke vergaderingen onveranderd behaald kunnen blijven worden.
Hierop wordt geopperd om gebruik te maken van wisselende locaties bij
universiteiten; als “rondreizend circus” om kosten te besparen. Reactie van de
secretaris is dat eerder onderzoek daarnaar uitwees dat ook universiteiten nu meer
marktconforme tarieven hanteren, maar het bestuur zegt toe dit idee mee te
nemen, samen met de verdere inbreng vanuit de leden.
• In de balans zijn twee egalisatierekeningen terug te vinden; die voor de
migratiekosten van het leerboek en een nieuwe egalisatierekening, voor de
vernieuwing van de website van de NVA. Deze worden gebruikt om de eenmalige
kosten over een periode van 4 jaren terug te verdienen.
• De bestemmingsreserve voor de e-learning staat nog open voor een bedrag van
2228 euro, in het afgelopen jaar zijn geen kosten voor de e-learning gemaakt.
De kcc heeft het exploitatieoverzicht over 2019 gecontroleerd en is op 31 januari 2020
akkoord gegaan met de gepresenteerd cijfers. De penningmeester wordt met applaus
gedechargeerd.
Wel ziet de kcc voor de toekomst graag formelere bewijsstukken voor declaraties (meer
dan enkel een email). De penningmeester heeft toegezegd hiervoor te zullen zorgen.
Bij de conceptbegroting 2020 is geen post opgenomen voor de (extra) kosten van het
lustrum. Die zal een eigen begroting krijgen, met een bijdrage vanuit de NVA die
overeenkomt met wat anders aan een wetenschappelijke vergadering wordt besteed.
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. Samenstelling bestuur: Myrthe Holl zal na (ruim) 8 jaar in het NVA-bestuur afscheid
nemen. Helaas kan zij er zelf niet bij zijn. We hebben Louis Straatman bereid gevonden
haar te vervangen. Louise is opgeleid als KNO-arts in Nijmegen en sinds 2016 werkzaam
als otoloog in het UMC Utrecht.
Louise wordt welkom geheten en haar benoeming bekrachtigd met applaus.
10.Voorstel bestuur leden van verdienste: In dit jubileumjaar wil het bestuur een voorstel
formuleren voor een nieuw lid (of nieuwe leden) van verdienste. Daarover zal later meer
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informatie volgen. Leden van verdienste worden volgens de statuten benoemd door de
algemene ledenvergadering.
11.Vernieuwing website en ledenportaal: Het bestuur is bezig heeft met de ontwikkeling
van een compleet portaal, waarop veel zaken kunnen worden geregeld en bijgehouden.
Via de website kunnen dan o.a. de volgende zaken worden geautomatiseerd:
lidmaatschap/contributie, aanmelden voor NVA-bijeenkomsten, contactgegevens. In dit
voorjaar worden zaken hiervoor ontwikkeld, waarna gefaseerde uitrol zal plaatsvinden
in/na de zomer.
12.Rondvraag: Geen vragen of opmerkingen.
13.Sluiting om 9:45 uur.
Bijlagen bij dit verslag van 2020 zijn voor leden te vinden op de NVA-website:
https://www.ned-ver-audiologie.nl/alv/.
Bijlage 2

Verslag van de secretaris

In 2020 zijn er 2 bijeenkomsten geweest: de Wintervergadering en ALV in februari met als
thema de oudere slechthorende en het lustrumcongres in november. Vanwege Covid-19
kon de Dag der Akoepedie / Voorjaarsvergadering in mei geen doorgang vinden. Het
geplande 2-daagse lustrumcongres met onze Belgische collega’s kon wel doorgaan als 1daags online evenement. Dat leverde met een aangepast (Engelstalig) programma een zeer
goede opkomst op. Thema’s van het lustrumcongres waren klinische audiologie,
hoorapparatuur & interventies en tinnitus. Er waren presentaties en ook posters die in een
separate sessie online bezocht konden worden en besproken met de makers. Het is de
bedoeling dat in november 2021 het lustrumcongres toch nog live door kan gaan, met
invited speakers en vrije voordrachten.
In dit coronajaar zijn er maar een paar aanmeldingen van nieuwe leden binnengekomen en
hebben er meerdere leden hebben opgezegd, vaak vanwege pensionering of vertrek uit het
werkveld. Per saldo is het aantal leden (wederom) iets gekrompen: eind 2020 had de
vereniging 513 leden. Dat zijn gewone leden, geassocieerde leden en leden van verdienste.
Bijlage 3

Concept financieel jaarverslag en begroting

Het concept financieel jaarverslag 2020 en de begroting voor 2021 zijn op het moment van
verschijnen van de nieuwsbrief en deze bijlage voor de ALV 2021 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.
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Bijlage 4

Jaarverslag 2020 van de Commissie van Audiologie-Assistenten

De 60e dag der akoepedie, op 28 mei jl., is vanwege de landelijke maatregelen en
beperkingen m.b.t. het Corona virus niet doorgegaan.
Als onderwerp voor de DDA 2020 hadden wij gekozen voor:
• Arbo problematiek
• Sociaal functioneren en slechthorendheid.
De commissie bestaat uit de volgende personen, werkzaam bij:
Angela Hesseling
AC Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Everdien Dikken
AC Pento, Amersfoort (voorzitter)
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
Monique van Velzen heeft, door haar vertrek bij Auris, ook na 22 jaar afscheid genomen als
lid van de commissie. Onze dank voor je inzet, Monique! Als nieuw lid heeft zich aangemeld
Alice Kuijpers, werkzaam bij het AC van het EMC te 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 13 februari, en 17 december (digitaal).
Daarnaast is er op diverse momenten onderling contact geweest via een WhatsApp-groep
en e-mail. Tot onze spijt was feestelijk live afscheid nemen van Monique nog niet
verantwoord. Zij houdt dat tegoed.
We zullen voor de DDA in 2021 bekijken wat mogelijk en wenselijk is om te gaan
organiseren.
Commissie van Audiologie assistenten, audiologie-assistenten@ned-ver-audiologie.nl
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Bijlage 5

Jaarverslag 2020 van de Commissie Leerboek

Algemeen
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 in 2021 hun beslag krijgen.
In 2020 heeft de redactie de werkzaamheden gericht op het verder vernieuwen van de
website. Aandacht is o.a. besteed aan het doorlinken binnen het boek. Ook het maken van
figuren en het plaatsen van bestaande figuren had onze aandacht, alsmede het plaatsen
van powerpoint bestanden, waarin bv het maken van toonaudiogrammen helder uitgelegd
kan worden. Het plaatsen van bestaande figuren uit de literatuur is erg kostbaar, er wordt
naar een alternatief hiervoor gezocht.
Enkele vernieuwde hoofdstukken vragen om een nieuwe indeling, dit werk staat in de
startblokken voor plaatsing, helaas heeft Corona ons werk enigszins vertraagd. 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 KFA-IO.
Gebruik door bezoekers van het Leerboek in 2020
Na ingebruikname van het nieuwe platform in juli 2019 is het nu mogelijk voor een heel
jaar, 2020, het gebruik van het leerboek te analyseren. Enkele grote lijnen van die analyse
staan hieronder.
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8-3-22-toonaudiometrie-en-protocol-bepaling-niveauonaangename-luidheid-ucl
8-3-12-tympanometrie
7-2-62-gehoor-en-leeftijd-presbyacusis
9-2-32-oorstukjes
5-2-22-geluidsterkte-en-decibelschaal/
11-1-12-de-spraak-en-taalontwikkeling-van-het-kind/
anatomie

3435
3174
2725
2720
2605
2525

De inhoudspagina op de 50ste plaats in deze lijst is in 2020 ook nog 870 maal bezocht.
Eén van de doelstellingen van het nieuwe platform was ook de toegankelijkheid te
vergroten door leesbare weergave van de pagina’s op smartphones en tablets. Het
leerboek werd in 2020 door 67960 gebruikers bezocht (vaak dezelfde), met een verdeling
van gebruikt apparaat als in Tabel II.
Tabel II. Verdeling van (herhaalde) bezoekers over gebruik van PC, telefoon of tablet.
Apparaatcategorie
Gebruikers
desktop
42921
mobile
22396
tablet
2643
Namens de redactie,
Vera Prijs

Tabel I. Aaantal keren dat een inhoudspagina van het leerboek werd bezocht.
Inhoudspagina
Aantal bezoeken
3-2-12-anatomie-van-het-uitwendige-oor-en-het-middenoor
7165
3-2-22-anatomie-van-het-binnenoor-en-het-evenwichtsorgaan
5008
basiskennis
4821
diagnostiek
4801
5-2-12-de-fysica-van-het-geluid
4187
8-3-52-spraakaudiometrie
3603
5

3598
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Kandidaatleden voor gewoon lidmaatschap
Lierin de Wael
Logopedist

Bakker

Ondersteunende leden
Delreux
Simis

Kandidaatleden voor geassocieerd lidmaatschap
Thijs van Lingen
Audicien
Augusta Mul
Audiologie-assistent
Ruud Stijnen
Audicien

V.d. Tillaart
Bosman
Polleunis

Ondersteunende leden
De Vrijer
Prinzen
Boon
Verlaan
Streukens
Scheyen
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