Notulen van de digitale Algemene Ledenvergadering van de Nederlands Vlaamse Verenging voor
Restauratieve Tandheelkunde (NVVRT) op woensdag 16 juni 2021 om 19.15 uur.
Aanwezig: de dames Nieuwenhuijse, Kooij, Haak, van Zadelhoff en de heren van Mierlo, Linssen,
Zonnenberg, Peeters, Lieshout, Pameijer en van Pelt.
1. Opening vergadering
Van Mierlo opent om 19.15 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Hij geeft aan dat bewust de ALV naar voren is gehaald om betere aansluiting te krijgen bij
het afgesloten jaar en de lopende begroting.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 14 januari 2021
De notulen worden inhoudelijk en tekstueel besproken en akkoord bevonden. Van Mierlo
dankt de notulist Burger.
3.
Ingekomen stukken
Phoa heeft zich afgemeld voor de vergadering.
4. Uitgaande stukken
Er zijn geen uitgaande stukken voor deze vergadering
5. Mededelingen bestuur
- Van Mierlo geeft aan dat er op 12 november het lustrum van de NVVRT in Den Haag
wordt gevierd.
- Op 12 november wordt ook het eerste NVVRT Jaarboek gepresenteerd. Een mooi
naslagwerk van alle activiteiten van de NVVRT.
- In de afgelopen maanden zijn er, digitaal en succesvol, 6 lezingen en/of presentaties
geweest. De opkomst was zeer hoog. De NVVRT wil dat, mogelijk naast fysieke
bijeenkomsten blijven continueren.
- In de afgelopen maanden zijn Juliette Gimbrère en Marjolein Hover erkend als RT’er.
Daarnaast zijn veel kandidaten met de opleiding aan de slag. Vanuit het bestuur is
Lieshout de contactpersoon richting de Opleiding.
- Ook op het gebied van tarieven is de NVVRT actief. Inmiddels is er nauw contact met het
KNMT om op die wijze gezamenlijk te kunnen optrekken.
Inmiddels lijkt het erop, dat het eerste succesje wordt behaald, maar daarna het grotere
werk.
- Op 14 januari 2022 is het NVVRT-congres, samen met de NVGPT.

6. Secretarieel jaarverslag 2020
Burger geeft een toelichting en haalt een aantal punten aan:
- Door corona zijn er in 2020 geen Restauratiefjes geweest.
- Het congres en de restauratieve middag in januari 2020 waren een groot succes. Veel
aanwezigen en diverse topsprekers.
- Bestuurlijk volledig digitaal bij elkaar geweest. Gesprekspunten waren voor de EPA, de
opleiding tot Restauratief Tandarts, tariefstructuur etc.
- De ledenontwikkeling is matig. Veel tandartsen hebben hun praktijk beëindigd en diverse
tandartsen hebben in tijden van corona zich herbezonnen op de lidmaatschappen.
Ook de bedrijfslidmaatschappen lopen terug. Binnen de NVVRT heroriënteert zich op de
invulling van het bedrijfslidmaatschap.
7. Financieel jaarverslag 2020
Kooij geeft een toelichting op de jaarcijfers. Over 2020 is een resultaat geboekt van ruim
€ 9.300,--. De contributies bevinden zich op een wat lager niveau. Ook de kosten liggen in
het algemeen, door de beperkte activiteiten in 2020, wat lager.
De algemene kosten liggen wat hoger i.v.m. de kosten van rouwbloemen en
rouwadvertentie van Dr. P. van der Kuij.
De begroting ligt op het niveau van andere jaren. Mogelijk komen er nog wat extra
lustrumkosten bij, maar daarvoor is ook een voorziening getroffen.
a. Verslag van de kascommissie
De Kascommissie van de NVVRT, Maren de Wit en Willemijn Haak, hebben op dinsdag 1
jun 2021 de financiële stukken van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve
Tandheelkunde (NVVRT) over het boekjaar 2020 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 daarom de vergadering om de stukken goed te
keuren.
b. Goedkeuring jaarcijfers
De vergadering gaat akkoord met de jaarrekening
8. Decharge bestuur
De vergadering dechargeert ook het bestuur en de penningmeester voor het hen gevoerde
beleid.
9. Samenstelling kascommissie
Mevrouw de Wit is aftredend. Mevrouw Nieuwenhuijse is bereid die vacante plek in te
nemen.
10. Rondvraag
Zonnenberg geeft aan het belangrijk te vinden, dat de NVVRT in hun gesprekken met de
NVGPT zelfstandig blijft en niet zomaar een werkgroep wordt van de nieuwe vereniging.
Zonnenberg pleit voor een hoger niveau van de Opleiding tot Restauratief Tandarts
middels meer onderzoek. Daarmee onderscheid je je van andere tandartsen.
Van Mierlo geeft aan zeker geen bijwagen te willen worden van de NVGPT.

Van Lieshout licht toe dat de Opleiding op dit moment wordt verduidelijkt naar een niveau
van Restauratieve Tandheelkunde 2.0. Ook de kennisdeling, van kandidaat en coach, heeft
een hoge prioriteit.
Peeters vraagt hoe de status / relatie is met de EPA. Van Mierlo geeft aan dat er een vraag
uitstaat bij de EPA omtrent de inhoud van de en-bloc members. Zodra dat bekend is, zal
een standpunt door de NVVRT worden ingenomen.
11. Sluiting vergadering
Om 19.45 uur sluit van Mierlo de vergadering onder dankzegging van een ieders inbreng.

