Verslag Jaarvergadering 2014.
Aanwezig

:

47 leden

Afwezig

:

17 leden

Datum

:

10 april 2013

Plaats

:

Fitland XL Hotel te Helmond

Tijd

:

09.30 uur - 12.00 uur

Agenda:
1. Welkom voorzitter
2. Jaarverslag 2013
3. Financieel jaarverslag 2013
4. Verslag Kascontrole / werven nieuw lid kascontrole t.b.v. 2015
5. Financieel 2014
6. Contributie 2015
7. Nieuwe huisstijl / website
8. Werving nieuwe leden / ambassadeurs / presentatie
9. Samenwerkingspartners
10. Project 2015 “samen maken we de zorg beter”
11. Korte terugblik commissies
12. Rondvraag

Welkom voorzitter.
Voorzitter dhr. Patrick van Gerven opent de jaarvergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op de
prachtige locatie van het Fitland XL Hotel te Helmond. Een welgemeend welkom ook aan alle nieuwe leden. De
heer van Gerven staat even stil bij de visie en werkwijze van het huidige bestuur. Transparantie en duidelijkheid
voor leden, samenwerkingspartners en potentiele toetreders is dat wat het bestuur tracht na te streven.
Duidelijk mag zijn dat het bestuur het afgelopen jaar veel werkzaamheden heeft opgepakt die aan de voorkant
niet altijd zichtbaar zijn geweest. De VKGE is in beweging en dat is duidelijk te merken aan een groeiende
belangstelling vanuit samenwerkingspartners en het groeiend ledenaantal vanuit zorgaanbieders.

Jaarverslag 2013
Het jaarverslag 2013 is onder regie van het bedrijfsbureau uitgewerkt door media partner 3W media te
Eindhoven. De opzet en vormgeving van het jaarverslag 2013 worden kort door Geru Timmers (bedrijfsbureau)
doorgenomen. Het jaarverslag zal niet automatisch worden verstrekt aan de leden. Zij die hiervoor
belangstelling hebben kunnen het jaarverslag 2013 downloaden van de VKGE website. Slechts aan de
contactpersonen van de vijf VKGE Hoofd-samenwerkingspartners zal een hard-copy worden verstrekt.

Financieel jaarverslag 2013
Penningmeester de heer Tom Serier neemt de vergadering mee in de financiële verantwoording van 2013. Aan
de hand van een overzichtelijke presentatie geeft de penningmeester een korte, duidelijke uitleg over het
financieel jaarverslag van het bestuur. De VKGE heeft het jaar 2013 afgesloten met een positief resultaat (note:
Alle financiële stukken zijn opgenomen in het jaarverslag 2013. In het jaarverslag komen tevens aan de orde de
jaarrekening, de winst en verliesrekening 2013, het kasstroomoverzicht en het eigen vermogen.) Het financieel
jaarverslag is in maart jl. door de Raad van Toezicht beoordeeld en akkoord bevonden.
Door de penningmeester en door de voorzitter wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de begroting
2014. Aansluitend presenteert de heer Serier een doorkijk naar 2014 dat inzicht geeft in kosten, opbrengsten
en verhoudingen. In 2014 zal ook gestart worden met een financiële rapportage per kwartaal tussen het
bestuur en de Raad van Toezicht.
Vanuit de vergadering zijn geen vragen.

Verslag Kascontrole / werven nieuw lid kascontrole t.b.v. 2015
De heer Serier geeft de vergadering een korte uitleg over de samenstelling van de kascommissie (dhr. Dhr.
René van Bruxvoort en Dhr. Roland Voets) en de door hen uitgevoerde controle van de financiële stukken.
Namens de kascommissie geeft de heer van Bruxvoort aan dat de stukken zijn gecontroleerd en dat alles in
orde is bevonden. Conform de reglementen is de heer van Bruxvoort in 2015 niet meer beschikbaar voor de
kascontrole. De heer Theo Jacobs heeft zich spontaan aangemeld en zal de opengevallen plaats innemen.

Contributie 2015
Zie opmerking bij rondvraag.

Nieuwe huisstijl / website
Met een korte media presentatie geeft Geru Timmers uitleg over de nieuwe VKGE huisstijl en presenteert hij
het nieuwe logo. Op nadrukkelijke wens van het bestuur is nu ook de slogan “Samen maken we de zorg beter”
in het logo geïntegreerd. Vanaf vandaag (10 april) is de nieuwe huisstijl ook doorgevoerd op de website.

Aansluitend wordt uitgebreid uitleg gegeven hoe de nieuwe VKGE website werkt. Deze website moet steeds
meer het VKGE communicatieplatform worden om vooral kennis en informatie te delen. Onderwerpen zoals
aanmelden voor activiteiten van de jaarkalender, aanvragen persoonlijke inlogcode, etc. zijn uitvoerig aan bod
gekomen. Een dringend beroep ook, wordt gedaan op leden om vooral ook zelf interessant nieuws vanuit de
eigen organisaties bij het bedrijfsbureau aan te reiken.

Werving nieuwe leden / ambassadeurs / presentatie
Op initiatief van het bestuur zijn in 2013 en 2014 ca. 15 accountmanagers (VKGE ambassadeurs) van
samenwerkingspartners bij elkaar geweest in het Elkerliek ziekenhuis te Helmond. In samenwerking met deze
ambassadeurs is vooral gekeken naar hoe we kunnen komen tot verantwoorde groei van gemotiveerde leden
die direct werkzaam zijn bij zorgaanbieders. Deze inspanningen hebben er toe geleid dat we op dit moment in
gezamenlijkheid een lijst hebben samengesteld met ruim 70 potentiele nieuwe leden in het wervingsgebied
van de VKGE. Op dit moment is in samenwerking met 3W media, ambassadeurs en de commissies A&E en
Redactie een digitale presentatie in voorbereiding die ter ondersteuning ingezet kan gaan worden.
De eerste resultaten in deze richting zijn positief te noemen. Vanaf 1 januari 2014 zijn door bemiddeling van
onze ambassadeurs inmiddels als nieuw VKGE lid uit de zorg toegetreden:
 Mevr. Bonnie Bovens
Maxima Medisch Centrum
 Mevr. Denise Smits
Vitalis Zorggroep
 Dhr. Marc Nefkens
Experticecentrum Madeleine
 Dhr. Harold Maessen
Orbis verpleging en verzorging
 Charles van Eekelen
Orbis verpleging en verzorging
 Dhr. Patrick Fassbender Laverhof
 Dhr. Roger Raymakers
Catering- en maaltijdservice Thebe
 Mevr. Natascha van Bilzen
Proteion

Samenwerkingspartners
De VKGE is in beweging en ook dat merkt het bestuur ook. In toenemende mate worden zij benaderd door
potentiele samenwerkingspartners die belangstelling hebben om samen te werken met onze vereniging. Het
feit dat wij eind 2013 de Firma Douwe Egberts Professional als vijfde hoofdsamenwerkingspartner hebben
mogen begroeten is hiervan een mooi voorbeeld.
Inmiddels is in 2014 de firma Spa Nederland vanuit een heldere visie en overtuiging ook aangesloten als Subsamenwerkingspartner. De firma Distrivers heeft ook aangegeven in te willen stromen als Subsamenwerkingspartner. Gesprekken met het bestuur hebben inmiddels plaatsgevonden en de aanvraag is
inmiddels door de adviesraad goedgekeurd. De samenwerking zal in april worden geëffectueerd. Op dit
moment lopen (of worden opgestart) nog gesprekken met een vijftal geïnteresseerde partijen.
Project 2015 “samen maken we de zorg beter”
Vanuit de slogan “Samen maken we de zorg beter” is het bestuur van mening dat de vereniging hier ook
daadwerkelijk aan moet werken. Niet alleen de jaarkalender faciliteren maar ook daadwerkelijk “iets meer
doen” in de vorm van een project gericht op gezondheid, eten, drinken en gastvrijheid. Niet alleen mooie
woorden maar vooral ook daden.

Als voorbeeld omschrijft Patrick van Gerven de initiatieven van het Elkerliek ziekenhuis, GGD en basisschool de
Westwijzer rondom goede voeding op scholen, te beginnen bij de jongste kinderen. Het jaar 2014 ziet het
bestuur vooral als een jaar ter oriëntatie en beeldvorming. Uit het positieve resultaat van 2013 heeft het
bestuur in overleg met de Raad van Toezicht een bedrag gereserveerd om een nieuw project ook daadwerkelijk
uit eigen middelen te kunnen financieren in 2015. Inmiddels zijn er enkele informele contacten geweest met
bijvoorbeeld de provincie Noord Brabant, ZLTO, GGD.

Korte terugblik commissies
Commissie Redactie
Mevr. Mirjam Smetsers geeft in een korte toelichting aan waar de commissie op dit moment aan werkt. Met de
komst van de nieuwe website is de prioriteit voor deze commissie vooral het vullen en beheren van de nieuwe
VKGE Facebook pagina. De commissie krijgt specifiek op dit onderwerp nog een aanvullende training door 3W
media. Op dit moment is de commissie actief met het vullen van de VKGE tijdslijn. De commissie geeft aan
open te staan voor verbetertips en vraagt tevens om de commissie te voorzien van bruikbare informatie en
materiaal.

Commissie Activiteiten en Evenementen
De heer Kees van Oorschot kijkt even kort terug naar de door de Cie georganiseerde activiteiten in 2013. In
overleg met het bestuur is de rol van de commissie A&E in 2014 enigszins aangepast, zo geeft hij aan. De
commissie heeft als werkterrein nu de jaarlijkse VKGE Nieuwjaars bijeenkomst en de organisatie van de leden
voor ledendag aansluitend aan de algemene jaarvergadering. De heer van Oorschot maakt van de gelegenheid
gebruik om aan te geven dat leden die de VKGE Nieuwjaarsbijeenkomst bij hen op locatie willen ontvangen,
zich bij hem kunnen aanmelden.

Rondvraag
Dhr. Ruud van Brussel
De heer van Brussel merkt op dat punt 5 contributie niet aan de orde is geweest.
De voorzitter verontschuldigd zich dat over dit punt is heen gekeken. Hij geeft aan dat de contributie in
2015 op het zelfde bedrag nl. € 500 is vastgesteld. Dit bedrag is tevens goed uitlegbaar naar (nieuwe)
leden vanuit zorgorganisaties.

De heer van Brussel vraagt of de in 2013 ingenomen standpunten van het bestuur betreffende het
lidmaatschap per 2015 onveranderd zijn.
De voorzitter geeft aan dat er geen verandering is in hetgeen dat in 2013 door de vergadering is
vastgesteld. We gaan per 1 januari 2015 uitvoeren wat is besloten, zo laat hij weten. Voor wat betreft
de definitie zorg en zorgaanbieder zal het bestuur de norm hanteren zoals deze in de Wet
Marktordening Gezondheidszorg (WMG) is opgenomen. Het VKGE beleid moet uitlegbaar zijn en
vooral ook blijven naar alle partijen gelieerd aan de VKGE. De leden die het betreft zullen binnenkort
worden benaderd door het bestuur.

Dhr. Karel Laheij
De heer Laheij merkt op dat het huidige contributiebedrag qua inkomsten niet in verhouding staat tot het
werkelijke aantal leden uit zorgorganisaties.
De voorzitter beaamt dit signaal. Hij geeft aan dat met de initiatieven die zijn genomen om te komen
tot groei van leden uit de zorg deze verhouding beter in balans moet komen.
Sluiting
Voorzitter Patrick van Gerven dankt alle aanwezigen voor het bijwonen van de jaarvergadering en sluit
hiermede het officiële gedeelte af.

