
 

  

 

Verslag Algemene Leden Vergadering Kwaliteit op Maat 
16 juni 2021 
Nog vast te stellen op volgende Algemene Leden Vergadering 

1. Opening en vaststelling aanwezigheid 

Aanwezige leden:  

Rolf de Vries, Corina Blokland, Diederik Benders, Fred Boots, Henk Jonker, Janine Molier, 
Jurgen van der Baan, Kees Geelen, Madelijn de Kleine, Marielle Dijkstra, Petie Bezemer, 
Rene te Marvelde, Rick van Buuren, Ton van Oostrum, Wendel Slingerland, Rob 
Bakkenes, Kristiaan Verkade, Dianne van der Putte 

2. Vaststelling notulen vorige ALV 

De notulen zijn vastgesteld door de leden.  

3. Verslag vanuit het bestuur 

1. Leden enquête: de ledenenquête wordt doorgenomen door de voorzitter. Hij geeft 

aan dat we hiervan vaker gebruik willen maken. De sheets worden gedeeld met de 

leden.  

Belangrijke wensen van de leden zijn belangenbehartiging, second opinions, meer 

inhoudelijke informatie, juridische ondersteuning en meer webinars/bijeenkomsten.  

Opvallend is dat er de wens lijkt te zijn om een klachtencommissie vanuit KoM te 

vormen.  

2. Ondersteuning bestuur: het bestuur heeft ondersteuning gevonden in de vorm van 

Kristiaan Verkade. Hij stelt zich kort voor aan de leden.  

3. Missie, visie, strategie: de voorzitter geeft aan dat hier in het bestuur aan gewerkt 

wordt, zodat leden nog meer weten waarom ze lid zijn van de KoM en ook vanwege 

de (politieke) ontwikkelingen die eraan komen.  

4. Blik vooruit 

a. Organisatie van webinars in 2021 

b. Uitkomsten enquête omzetten in acties, regelmatige inzet enquête.  

c. Richting december: begroting en investeringen 2022 gaan opmaken 

d. Actieve rol in het meedenken mbt SER advies / de arbovisie 2040 / formatie  

 

 

 



 

  

 

4. Bestuurszaken 

1. Huishoudelijk reglement: het huishoudelijk reglement is bijgesteld. Vanwege de groei 

zijn documenten weer eens onder de loep te nemen.  

Belangrijkste wijziging. Er stond wel dat je je moest committeren aan het 

gedachtengoed, maar nergens stond wat dit was.  

We streven naar kwaliteit, integriteit en transparantie. Er is mogelijkheid voor een 

soort ‘zelfreinigend vermogen’. Als er iemand toetreedt en leden hebben 

bedenkingen, dan kunnen leden dit signaleren bij het bestuur. Met als doel dat we 

met elkaar een kwalitatieve club blijven met vertrouwen in elkaar.  

Besluit: het nieuwe huishoudelijk regelement is vastgesteld.  

2. Verkiezing secretaris Bestuur KoM 

Reglementair treedt Dianne af, zij stelt zich opnieuw verkiesbaar. Er zijn geen 

tegenkandidaten.  

Besluit: Herverkiezing Dianne tot secretaris van de KoM is vastgesteld.  

5. Financiën  

1. Update van de penningmeester 

De begroting ligt op schema.  

Wij maken als KoM nu kosten voor Kristiaan. Wij huren Kristiaan in van Dignus Arbo. 
Er is een inhuurcontract opgesteld met Dignus Arbo. Het bestuur was hier unaniem 
mee akkoord. We huren hem in voor 8 uur in de week of zoveel minder als dit in de 
praktijk nodig is.  

2. Verslag van de kascommissie en vaststellen jaarrekening 2021. 

De jaarrekening is opgesteld door de boekhouder. Het bestuur is akkoord gegaan en 
daarna is er een kascommissie ingesteld: Freek Bodemeijer en Corina Blokland.  

De posten klopten allemaal, alle contributies zijn geïnd. Er waren 2 boekingen die op 
een onlogisch grootboeknummer stonden. Dit wordt in 2021 aangepast. Ook de wat 
hogere administratiekosten waren verklaarbaar door de overgang op een nieuw 
administratiekantoor.  

Besluit: De jaarrekening is vastgesteld. De leden danken de kascommissie en 
verlenen het bestuur decharge.  

3. Kosten campagnes 



 

  

Vorige vergadering had Pascal vragen bij de kosten voor campagnes gericht op 
bedrijfsartsen: is het goed om hier een zo groot deel van de begroting aan te 
besteden?  
Het bestuur heeft dit besproken. Er is brede steun voor de LPBSO en 
bedrijfsartscampagnes. Er is wel een behoefte om bredere initiatieven in te zetten.  

We gaan de LPBSO prikkelen om in de toekomst op eigen benen te staan.  

6. Rondvraag en afsluiting 

Kristiaan deelt wie we sinds vorige vergadering als nieuwe leden mogen begroeten. 
We heten de nieuwe leden van harte welkom!   

Erwin Gorissen  
Silvia Beijen   
Iteke Herweijer  
Hans Snoeren   
Johan Spierings  
Niek Weesie   
Reinoudt vd Pol  
Freek Bodemeijer 
Joyce Zuidam 
Judith Bom 
Eric Wonnink 
Kenneth Kho 
Leonie Jansen 
Sanne Hamers 
Jurgen van der Baan 
Marleen Teunis  vanCampen Consulting 
Mark Arendsen  Buro werkwijzer 
Renske Splinter  Aandachtarbo 
Renee Bolwerk  Arboz 
Sandra vd Bedem  Arboz 

 


