Notulen van de digitale Algemene Ledenvergadering van de Nederlands Vlaamse Verenging voor
Restauratieve Tandheelkunde (NVVRT) op donderdag 14 januari 2020 om 20.00 uur.

Aanwezig: De dames, De Wit, Kooij, van Zadelhoff, Grobbink, Hover, van Nieuwenhuijse, Haak en de
heren van Mierlo, Lieshout, Pameijer, Smeekens, Mentink, Meijer, Altman, Vochteloo, Peeters,
Thissen, Phoa, Alting, Thoolen en Soechitram
•

Opening vergadering
De voorzitter Van Mierlo opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van
harte welkom. In zijn opening staat hij stil bij het overlijden van het zeer gewaardeerde
erelid Dr. Piet van der Kuij. Verder heet hij ook lid van Verdienste Cornelis Thissen welkom,
welke na een ernstige ziekte, gelukkig weer aanwezig kan zijn.
Voorts geeft hij een korte terugblik op het lastige jaar 2020 met daarbij de annuleringen
van het congres en de restauratiefjes.

•

Notulen Algemene Ledenvergadering van 10 januari 2020
Deze notulen worden tekstueel en inhoudelijk aan de orde gesteld en voor akkoord
aangenomen. Met dank aan de notulist.

•

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering

•

Uitgaande stukken
Er zijn geen uitgaande stukken voor deze vergadering

•

Bestuur mededelingen
Van Mierlo geeft aan even niet achteruit te willen kijken, maar vooral vooruit.
- In 2021 bestaat de NVVRT 20 jaar. Het bestuur hoopt dat in het najaar te kunnen vieren
met een feestelijk congres.
- In januari 2022 zal het uitgestelde congres met de NVGPT worden gehouden.
- In het najaar verschijnt ook de eerste editie van het NVVRT Jaarboek. Pameijer en
Smeekens houden zich met de inhoud bezig.
- De activiteitsgraad binnen de Opleiding tot Restauratief Tandarts neemt behoorlijk toe.
En dat is een verheugende ontwikkeling. Ca 30 tandartsen zijn in opleiding.
- In het komende halfjaar organiseert de NVVRT maandelijks om en om een
casuspresentatie en restauratiefjes.
- Er wordt vanuit de NVVRT, in samenspraak met andere partijen, weer nadrukkelijk
gekeken naar de tariefstelling. Voor 1 maart moet een voorstel bij de NZA worden
ingeleverd. Daarmee hoop de NVVRT sommige behandelingen beter getarifeerd te
krijgen. E.e.a. wordt door Kooij geleid.
- Van Mierlo is zeer teleurgesteld (en zelfs boos) over een publicatie van het KNMT, waarbij
alle tandheelkundige verenigingen aan het woord zijn geweest en de NVVRT is
overgeslagen. Hij heeft contact gelegd met de KNMT en verwacht van hen niet enkele
een excuus maar ook een passende oplossing.
- De inhoud van het bedrijfslidmaatschap zal het komende jaar ook onder de loep worden
genomen. Meer gericht op de huidige tijd.
- Tenslotte heeft de NVVRT het voornemen om de boekjaren eerder af te sluiten met een
Algemene Leden Vergadering. Derhalve zal waarschijnlijk voor de zomer een ALV met

cijfers over 2020 worden gehouden.
•

Secretarieel jaarverslag 2019
Burger geeft kort een verslag over de verenigingsactiviteiten van de NVVRT in 2019: een
drukbezocht congres, een succesvol vierleuk over Orthodontie, de belangrijkste bestuursonderwerpen en de ontwikkeling van het ledenaantal.

•

Financieel jaarverslag 2019
Aan de leden zijn de financiële stukken ter hand gesteld. Pameijer loopt die stukken
paginagewijs door en geeft een toelichting op de posten die sterk afwijken ten opzichte
van de vorige jaren.
Naar aanleiding daarvan zijn er geen vragen meer.
a. Verslag van de kascommissie
De Kascommissie van de NVVRT, Maren de Wit en Willemijn Haak, hebben op maandag 14
december 2020 bij de penningmeester de financiële stukken van de Nederlands Vlaamse
Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde (NVVRT) over het boekjaar 2019
gecontroleerd. De boekhouding maakt een solide indruk. Op een aantal gerezen vragen
kwam adequaat en bevredigend antwoord.
Concluderend is de kascommissie zeer tevreden over het gevoerde beleid en de
verslaglegging daarover, en adviseert derhalve de vergadering om de stukken goed te
keuren.

•

Decharge bestuur
Kascommissie stelt voor om de penningmeester en daarmee ook het bestuur te
dechargeren voor het gevoerde financiële beleid en de daaruit voorvloeiende jaarrekening
2019. De vergadering gaat daarmee akkoord.

•

Samenstelling kascommissie
De dames De Wit en Haak zijn bereid om de controle over de cijfers 2020 uit te voeren. De
voorzitter dankt hen voor hun bereidwilligheid.

•

Bestuurswisseling
De heren K.H. Pameijer en S. Smeekens treden af als bestuurslid. Van Mierlo dankt hen
nadrukkelijk voor hun inzet in de afgelopen jaren.
Mevrouw R. Kooij wordt door het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid. De
vergadering gaat akkoord met deze benoeming.

•

Rondvraag
De Wit suggereert de ALV los te koppelen van het congres en bijvoorbeeld die vergadering
te doen voorafgaand aan een Restauratiefje. Van Mierlo neemt dat mee.
Phoa vraagt naar de stand van de fusie met de NVGPT. Van Mierlo geeft aan, dat de eerste
stap zou zijn geweest het gezamenlijke congres op 15 januari 2021. Helaas kon dat congres
niet doorgaan. Van Mierlo heeft periodiek contact met de NVGPT en zal het overleg de
komende maanden weer verder intensiveren.
Soechitram vraagt hoe de NVVRT omgaat met de adviserende tandartsen en de
diversiteiten van adviezen die dat met zich meebrengt. Een ieder blijkt daarin wisselende
ervaringen te hebben.

Vochteloo vraagt tenslotte naar de status met de EPA en de daarin ontstane breuk. Van
Mierlo geeft aan dat er geen sprake is van een breuk, maar dat de NVVRT een pas op de
plaats heeft gemaakt voor wat betreft het En-Bloc Membership. De NVVRT wacht af hoe de
restart van de EPA in 2021 zal zijn.
•

Sluiting vergadering
Tenslotte sluit Van Mierlo de vergadering onder dankzegging van een ieders aanwezigheid
en inbreng.

