Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlands Vlaamse Verenging voor
Restauratieve Tandheelkunde op donderdag 14 maart 2019 om 19.15 uur in Breukelen.
Aanwezig: de dames van Zadelhoff en De Wit en de heren Altman, Peeters, van der Kuij, van Mierlo,
Pameijer, Mentink en Burger (notulist)
Afwezig : de heren Phoa en Thissen (mk)

AGENDA

1. Opening vergadering
Peeters opent om 19.15 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 25 september 2017
De notulen worden door Peeters voorgelegd. Inhoudelijk en tekstueel zijn er
geen opmerkingen en worden dus goedgekeurd onder dankzegging van de
notulist.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering
4. Uitgaande stukken
Er zijn geen uitgaande stukken voor deze vergadering
5. Bestuur mededelingen
Peeters benoemt wat zaken die in 2018 en daarna hebben plaats gevonden
- In 2018 zijn Rolf van Mierlo en Kees Pameijer erkend als European
Specialist in Prosthodontist
- Begin 2019 zijn Arlies Nieuwenhuijse, Rolf Meijer en Basam Hassan erkend
als Restauratief Tandarts
- Steeds meer mensen volgen inmiddels de opleiding tot Restauratief
Tandarts. Een individueel traject, met of zonder de inzet van een coach.
- Eind 2019 vindt de herregistratie van de huidige RT-ers plaats.
- Binnenkort wordt een start gemaakt met de Richtlijnen behorende bij de
restauratieve tandheelkunde
- In september is het ICP/EPA Congres in Amsterdam. De NVVRT hoopt daar
veel leden te ontmoeten.
- In januari 2020 vindt weer het reguliere NVVRT Congres. De plaats en
invulling is nog niet bekend.
Van der Kuij vult aan dat er veel gebeurt in de tandartsenwereld en ook aan
UPT-zijde.
6. Secretarieel jaarverslag 2017
Namens de secretaris geeft Burger nog een toelichting op een aantal
ontwikkelingen in 2017:
- In 2017 heeft de NVVRT mooi congres gehoyden in het Royal Tropical
Institute met oa Bjarne Pjetturson
- Voor het eerst heeft de NVVRT een Drieluik Restauratiefjes met Erik Jan

Muts, Bart van Meerbeek en Marco Gresnigt georganiseerd. Dit initiatief was
een groot succesen is in 2018 en 2019 herhaald!
- Er zijn in 2017 veel bestuursactiviteiten op het gebied van de Opleiding tot
Restauratief Tandarts geweest. Daarnaast is er regelmatig gesproken over
KIMO en de de invulling van de diverse nascholingsactiviteiten.
- De ledenontwikkeling is redelijk stabiel en ligt ongeveer op 475 leden.
7. Financieel jaarverslag 2017
Pameijer en Burger geven een toelichting op de cijfers. Het jaar 2017 is
afgesloten met een klein positief saldo, maar het Eigen Vermogen is de laatste
jaren wel behoorlijk gedaald. Dat heeft te maken met het aanspreken van de
voorzieningen op het gebied van de Opleiding tot Restauratief Tandarts.
a. Verslag van de kascommissie
Van der Kuij geeft aan dat hij samen met mevrouw De Wit de boeken heeft
gecontroleerd en dat van daaruit geen bijzonderheden te melden zijn.
8. Decharge bestuur
Op grond van het bovenstaande stelt Van der Kuij voor om het bestuur te
dechargeren voor het gevoerd beleid. De vergadering gaat daarmee akkoord.
9. Bestuurswisseling
De heren C. Thissen en M.C. Moolenaar treden af als bestuurslid. Mevrouw
J.W. van Zadelhoff en de heer E. Mentink worden door het bestuur
voorgedragen als nieuw bestuurslid. Er zijn geen bezwaren ingekomen.
De vergadering gaat akkoord met hun benoeming.
10. Rondvraag
Peeters stelt voor om C. Thissen te benoemen als Lid van Verdienste, vanwege
zijn zeer zorgvuldige werkzaamheden als Penningmeester van de NVVRT. De
vergadering gaat daarmee akkoord.
Van der Kuij geeft aan het toch wel erg jammer te vinden, dat zo weinig leden
de ALV bezoeken.
11. Sluiting vergadering
Om 19.45 sluit Peeters de vergadering onder dankzegging van een ieders
inbreng.

