Notulen
Twaalfde algemene ledenvergadering ‘De Geneeskundestudent’ (DG)
LOCATIE: digitaal, via ZOOM
DATUM: 19 juni 2020
Aanwezig:
34 stemgerechtigde leden
DB: Amir Abdelmoumen (voorzitter), Marel van Ruissen (commissaris intern), Denise
de Gruijter (commissaris extern), Femke van de Zuidwind (assessor)
AB: Ibtissam Acem, Egid van Bree, Bernard van de Meeberg, Lucas Gartzke, Esmee Doense,
Rick Heijnen, Noortje Voeten, Julia van den Oever, Victorien Luppes,
Renée Douven, Lidwien Smabers, Jorrit Salden, Sander Sandkuyl, Juliëtte Mattijsen, Sofie van
Goor, Sybren Kootstra, Juliëtte Drenth, Galina Dorland, Iris Verkuijl, Annemoon Jonker,
Maarten Wille, Stijn Wenmaekers, Marijn Groen
Leden: Marc van Heusden, Kim Vandenput, Bonita Faro, Nerea Campillo,
Annouk Bruggeman, Fleur Deneer, Joppe Vodegel
Afwezig met kennisgeving: Amarins Damstra
Lid van Raad van Advies: Rosalie Beekman
Kantoor: Dieneke van Os, ambtelijk secretaris
Larisa Looman, secretaresse
1. Opening en welkom door de voorzitter
Amir opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom bij de eerste
digitale en 12e ALV van de vereniging! Fijn dat het iedereen is gelukt om via ZOOM de
vergadering binnen te komen. Een speciaal welkom ontvangen Rosalie Beekman, lid van de
Raad van Advies en alle algemene leden die deze vergadering bijwonen.
2. Vaststellen van de agenda
Amir vraagt of er nog wijzigingen worden voorgesteld. Er zijn geen aanvullingen en de
agenda wordt vastgesteld.
3. Mededelingen
Er zijn een aantal mededelingen:
Er is een afmelding binnen gekomen van Amarins Damstra, lid van de Raad van Advies
Er zijn drie gasten aanwezig: Rosalie Beekman en 2 mensen van het kantoor van
DG. Vanwege hun functie mogen zij als toehoorder de ALV bijwonen.
Bij de uitnodiging voor deze ALV is gevraagd om vragen vooraf te stellen. Er zijn geen vragen
binnengekomen. Mochten er tijdens de vergadering alsnog vragen zijn, dan kunnen deze
gesteld worden in de chat. Ook kan een hand opgestoken worden. Voor de vragen is een
moderator aangesteld, Denise de Gruijter.
Stemmingen zullen via de poll functie binnen ZOOM plaatsvinden. Blanco stemmen dan wel
onthoudingen worden niet in de telling meegenomen.

4. Vaststellen notulen elfde algemene ledenvergadering d.d. 29 november 2019
Er zijn geen aanvullingen op de notulen.
De notulen worden vastgesteld.
5. Herziening statuten
De vereniging bestaat vijf jaar en er hebben wijzigingen plaatsgevonden. Het voorstel is om
deze wijzigingen in nieuwe statuten vast te leggen.
In clusters van artikelen wordt gevraagd of er vragen dan wel opmerkingen zijn. Er zijn geen
vragen en opmerkingen.
De statuten worden aangenomen met 33 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1
onthouding.
6. Herziening huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement wordt ook in clusters van artikelen voorgelegd. Er zijn geen
vragen en opmerkingen.
Het huishoudelijk reglement wordt aangenomen met 34 stemmen voor.
7. Profielschets algemeen bestuursleden
Over de profielschets zijn geen vragen en opmerkingen.
De profielschets wordt met 34 stemmen voor aangenomen.
8. Jaarverslag 2019
Het jaarverslag wordt door Amir kort toegelicht. Reflecterend op 2019 kan er niets
anders gezegd worden dan dat de vereniging wederom is gegroeid
en verder geprofessionaliseerd. De onderzoeksrapporten zijn professioneel vormgegeven, het
kantoor is uitgebreid en DG had met 12 NVMO geaccepteerde abstracts een groot bereik
binnen het medisch onderwijs.
De tegemoetkoming in de perifere ziekenhuizen is gerealiseerd mede na een succesvolle
#breekeenlansvoordeco actie in het afgelopen najaar.
Verder zijn er diverse evenementen georganiseerd zoals Talking Medicine, maar ook de
carrièrebeurs. Beiden waren zeer succesvol en goed bezocht. En, er was er meer
media- aandacht dan ooit voor de vereniging.
Amir kijkt met trots terug naar wat DG het afgelopen jaar heeft bereikt!
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen en opmerkingen.
Het jaarplan 2019 wordt vastgesteld met 34 stemmen voor.
9. Financieel jaarverslag 2019
Marel geeft een korte toelichting op de jaarrekening 2019. Een post die mogelijk toelichting
vraagt is de post bestuurskosten. Hierin is het evenement Talking Medicine opgenomen.
Er zijn geen vragen en opmerkingen en het financieel jaarverslag 2019 wordt met 34
stemmen voor vastgesteld.

10. Verkiezing bestuursleden op voordracht van selectiecommissie
Een commissie van 2 leden en 2 bestuursleden heeft de 50 sollicitatiebrieven gelezen en met
een aantal sollicitanten gesprekken gevoerd. De oproep voor het solliciteren heeft
plaatsgevonden via email en sociale media.
De voorgedragen bestuursleden stellen zichzelf voor. Er zijn geen vragen aan de
selectiecommissie. Er volgt een digitale stemming. Alle bestuursleden worden met 34
stemmen voor aangenomen.
De voorzitter installeert de volgende bestuursleden: Sangeeta Bisheshar, Egid van Bree,
Esmee Doense, Juliëtte Drenth, Lucas Gartzke, Rick Heijnen, Victorien Luppes, Bernard van de
Meeberg, Julia van den Oever, Noortje Voeten en Renee Douven als bestuurslid met
opdracht: redacteur Arts in Spe.
11.Wisseling dagelijkse bestuursleden
Alvorens Amir het stokje overdraagt aan de nieuwe voorzitter Femke van de Zuidwind kijkt hij
terug naar een prachtige bestuursperiode. Hij is trots op wat er allemaal is bereikt en bedankt
alle bestuurders en het kantoor voor de steun die hij heeft gehad bij het uitoefenen van zijn
taak. Hij geeft aan alle vertrouwen te hebben in een goede bestuurlijke voortzetting van
DG.
Femke neemt de leiding van de vergadering over en bedankt Amir maar ook Marel voor hun
inzet in het bestuur en in het DB. Zij hoopt dat er weer een moment komt dat dit afscheid in
persoonlijke kring over gedaan kan worden.
12. Decharge bestuursleden
Er moet afscheid genomen worden van 8 bestuursleden. Vanuit de vergadering zijn er geen
bezwaren tegen decharge van de bestuursleden: Annemoon Jonker, Ibtissam Acem,
Jorrit Salden, Marijn Groen, Sander Sandkuyl, Stijn Wenmaekers, Amir Abdelmoumen en Marel
Ruissen.
Femke bedankt de bestuursleden en hoopt op een persoonlijk afscheid in de toekomst.
De gedetacheerde bestuursleden zullen per 20 juni bij de Kamer van Koophandel worden
uitgeschreven.
13. W.v.t.t.k.
Er is verder niets ter tafel gekomen.
14. Rondvraag en sluiting
Rosalie Beekman was bij de oprichting van DG betrokken en ziet een mooi functionerend
orgaan. Zij bedankt speciaal Amir en Marel voor hun werk in het DB en namens de Raad van
Advies wenst zij het nieuwe bestuur alle goeds.
Femke sluit de vergadering om 20.40 uur en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid bij
deze digitale ALV.

