Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlands Vlaamse Verenging voor
Restauratieve Tandheelkunde (NVVRT) op vrijdag 10 januari 2020 in Van der Valk Hotel Utrecht,
Winthontlaan 4 in Utrecht.
Aanwezig: J.J. Peeters, K.H. Pameijer, R.R.R. Altman, R. Meijer, R. van Mierlo, C. Steneker, C. Thissen,
P. van der Kuij, H. van Pelt, M. Lieshout, K.H. Phoa, E. Mentink, M. Linssen, M. Poelman, P. Thoolen,
B. Derksen, A. van Daelen, A. Slagter, F. Nugteren, R. Vochteloo, M. Hover, L. Renckens,
R.S. Hazebroek.
•

Opening vergadering
Om 08.00 uur opent Peeters de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er is een
kennisgeving van afwezigheid van M. de Cleen. Verder is Peeters blij met de goede
opkomst.

•

Notulen Algemene Ledenvergadering van 14 maart 2019
De notulen van de ALV van 14 maart 2019 worden tekstueel en inhoudelijk goedgekeurd.

•

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering

•

Uitgaande stukken
Er zijn geen uitgaande stukken voor deze vergadering

•

Bestuur mededelingen
Peeters heeft voor de aanwezigen de volgende mededelingen:
- Ontwikkelingen met de NVGPT: In het afgelopen jaar zijn diverse gespreken met de
NVGPT gevoerd omtrent een verder samengaan van de twee verenigingen. Een eerste stap
op verenigingsniveau wordt een gezamenlijk congres in januari 2021 in het midden van
Nederland. Een speciale commissie gaat in januari 2020 een eerste stap zetten.
Derksen geeft aan, dat op het gebied van opleidingen het opleidingsplan is aangepast.
* In 2019 zijn Arlies Nieuwenhuijse, Rolf Meijer en Nurcan Yilmaz tijdens het EPA Congres
in Amsterdam erkend als EPA Specialist in Prosthodontics.
* Steeds meer tandartsen volgen de Opleiding tot Restauratief Tandarts. Tijdens dit
congres zijn er weliswaar geen nieuwe erkenningen als RT-er, maar volgend jaar zeker.
* Het eerste herregistratietraject is voltooid. Van de 39 RT-ers moesten er zich 35
herregistreren. Dat hebben er 23 gedaan en allen met succes. Grote dank is verschuldigd
aan het Consilium voor het vele werk.
De 12 die geen herregistratie hebben gedaan betreffen vooral ‘gepensioneerden’ en
MFP-ers.
* Het consilium heeft haar eerste termijn volbracht. De voorzitter, P. van der Kuij, is niet
beschikbaar voor een tweede termijn. De overige leden wel. B. Derksen zal van der Kuij
opvolgen als voorzitter.
* Ook de opleidingscommissie heeft er 5 jaar opzitten. Door het vertrek van Derksen naar
het consilium is in deze commissie een vacature ontstaan. Deze wordt ingevuld door
H. van Pelt. De overige leden hebben hun termijn nog met 1 periode verlengd.

* Mede door het ontbreken van stemrecht binnen het en-bloc membership, maar ook
vanwege bestuurlijke ontwikkelingen over weegt de NVVRT om het EPA en-bloc
membership op te zeggen.
Derksen hoopt dat dit wel een zakelijke en niet een emotioneel besluit van de NVVRT is.
Vochteloo vraat zich af of de NVVRT dan de EPA haar rug toekeert.
Er volgt een discussie, waarin het wel of niet voortbestaan van het stemrecht essentieel
is. Verder is de vergadering van mening, dat ook kennis, ervaring en mogelijkheden van
andere verenigingen moeten worden onderzocht. Er wordt dus geen definitief besluit
genomen.
* Ook binnen de Restauratieve Tandheelkunde moeten richtlijnen worden opgesteld.
Binnenkort gaat dat traject van start.
* Het bestuur van de NVVRT heeft een brief aan het ANT en het KNMT gestuurd en daarin
haar verontrusting uitgesproken over de ontwikkeling van de tarieven en van de
afspraken van zorgverzekeraars met grote ketens.
* Voorts meldt de voorzitter dat ons NVVRT erelid Zonnenberg is getroffen door een
herseninfarct.
•

Secretarieel jaarverslag 2018
Burger geeft een kort verslag van de NVVRT-activiteiten in 2018. Twee congressen en een
restauratief drieluik op het gebied van Implantologie.
De ledenontwikkeling in 2018 is nagenoeg gelijk, rond 500 leden.

•

Financieel jaarverslag 2018
Pameijer geeft een toelichting op de financiële stukken over 2018. Dat jaar is afgesloten
met een klein verlies, hetgeen is veroorzaakt door een tegenvallende opkomst van het
congres. Het jaar 2019 zal vermoedelijk met een positief resultaat worden afgerond.
a. Verslag van de kascommissie
De kascommissie heeft de stukken gecontroleerd, een paar correcties voorgesteld, maar
daarna goedgekeurd.

•

Decharge bestuur
De kascommissie stelt de vergadering voor om het dechargeren voor het gevoerde beleid
en de cijfers. De vergadering gaat daarmee akkoord.

•

Bestuurswisseling
De heer J.J. Peeters treedt af als bestuurslid / voorzitter. De heer R. van Mierlo wordt door
het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid / beoogd voorzitter. De heer Peeters
vraagt de vergadering om akkoord en krijgt dit ook.
Staande de vergadering neemt Van Mierlo de voorzittershamer over geeft aan de gezonde
zaken binnen de vereniging te borden en de ongezonde te vervangen. Met name het
‘gezonde’ pre-symposium moet geborgd en wellicht verder uitgebreid worden.

•

Rondvraag
* Lieshout maakt melding van een RT-dag op 9 mei as. Vooral bedoeld voor huidige
deelnemers aan de opleiding, maar ook voor bestaande RT-ers en geïnteresseerden.

•

Sluiting vergadering
Om 08.55 uur sluit Van Mierlo de vergadering onder dankzegging van een ieders
aanwezigheid en inbreng.

