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Notulen 
Veertiende algemene ledenvergadering ‘De Geneeskundestudent’ (DG) 

 
LOCATIE: digitaal, via ZOOM 

 

DATUM 
25 juni  2021 

 
 

Aanwezig: 

20 stemgerechtigde leden  
DB: Femke van de Zuidwind (voorzitter), Sofie van Goor (commissaris intern), Julia van den 

Oever (commissaris extern), Lucas Gartzke (assessor)  

 
AB:  Bernard van de Meeberg, Sybren Kootstra, Victorien Luppes, Renée Douven, Noa 

Kroeze, Juliëtte Mattijsen, Juliëtte Drenth, Galina Dorland, Iris Verkuijl, Sheeney Magdalena, 

Rowen de Jong, Julia Helmink, Irene Schaafsma  
 

Leden:  Joost Jan Pannebakker, Stefan Beele, Lea Wiggers  

 
Afwezig met kennisgeving:  Esmee Doense, Lidwien Smabers, Noortje Voeten, Valérie 

Andriessen, Egid van Bree, Alice van Ginkel 

 
Lid van Raad van Advies: Rob van Gassel 

 
Kantoor: Dieneke van Os, ambtelijk secretaris 

 

 

1. Opening en welkom door de voorzitter 

Femke opent de vergadering om 19.03 uur en heet iedereen van harte welkom bij deze 

derde digitale en 14e ALV van de vereniging! Fijn dat het is gelukt om via ZOOM de 
vergadering binnen te komen. Hopelijk is het binnenkort weer mogelijk om fysiek met elkaar 

te vergaderen. Een speciaal welkom voor Rob van Gassel, lid van de Raad van Advies en de 

algemene leden die deze vergadering bijwonen. 
 

2. Vaststellen van de agenda 

Femke vraagt of er nog wijzigingen worden voorgesteld. Er zijn geen aanvullingen en de 

agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

Er zijn een aantal mededelingen: 

Er zijn afmeldingen van: Noortje Voeten, Valérie Andriessen, Egid van Bree, Esmée Doense, 

Alice van Ginkel en Lidwien Smabers. 

Dieneke van Os, ambtelijk secretaris DG, is aanwezig ivm de logistieke ondersteuning. 

Omdat deze ALV digitaal plaats vindt, zijn er zaken die anders lopen dan normaal. Er zijn  

voorwaarden opgesteld en meegestuurd met de uitnodiging om de ALV soepel te laten 

verlopen. Deze voorwaarden zijn conform de spoedwet die in april 2020 is gepubliceerd door 
het ministerie van Justitie en Veiligheid om een digitale ALV mogelijk te maken. 

Er zijn via de mail geen vragen ontvangen. Vragen tijdens de vergadering kunnen gesteld 

worden via de chat functie binnen ZOOM. Ook kan je door hand opsteken kenbaar maken 
dat als je deze mondeling wilt toelichten. Het advies is om hier terughoudend mee om te 

gaan. Voor de vragen is een moderator Julia van den Oever aangesteld, die zal toezien of er 

vragen zijn en dat deze beantwoord worden. 
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Verder zullen er ook stemmingen plaatsvinden. Dit zal gedaan worden via de poll functie 

binnen de ZOOM vergadering. Indien je als lid blanco stemt of je onthoud van stemming, 
dan wordt deze stem niet meegenomen in de telling. 

 

4. Vaststellen notulen dertiende algemene ledenvergadering  d.d. 27 november 2020 

Er zijn geen aanvullingen op de notulen.  

De notulen worden vastgesteld.  
 

 

5. Jaarverslag 2020 

Femke geeft een toelichting op het jaarverslag. Het was een jaar waarvoor een beleidsplan 

schrijven achteraf een lastige opgave bleek te zijn, de COVID-crisis heeft het belang van het 

opvangen van signalen uit je achterban en responsiviteit onderstreept. Desalniettemin zijn de  

inspanningen en activiteiten van afgelopen jaar niet anders dan dat men van DG gewend 

is; ook dit jaar is weer ingezet op de randvoorwaarden van de geneeskundestudent. 

De achterban heeft in het jaar 2020 laten zien dat zij ten tijde van crisis klaarstaan om hun 

steentje bij te dragen en de maatschappelijke rol als arts van de toekomst op zich weet te 

nemen. Ondertussen liepen de wachttijden op vanwege de stilgelegde coschappen 

evenals de zorgen omtrent de kwaliteit van de geneeskunde opleidingen ten tijde van 

diezelfde crisis. De rol van belangenbehartiger heeft daardoor in 2020 voornamelijk in het 

teken gestaan van het signaleren van de gevolgen die de COVID-crisis met zich meebracht 

en het zoeken naar mogelijkheden, samen met de stakeholders, hoe deze gevolgen konden 

worden beperkt. 

Ondertussen heeft de vereniging niet stil gestaan en verdere stappen gezet in de  

professionalisering door de uitbreiding van het  secretariaat en de herinrichting van de 

functie assessor met als focus het ophalen van signalen uit onze achterban. Dat laatste is in 

het afgelopen jaar nogmaals duidelijk geworden; de belangen van onze achterban kunnen 

alleen vertegenwoordigd worden als duidelijk is wat er speelt.  

Femke kijkt met trots terug op de inzet van de bestuursleden, de artsen van de toekomst.   

Vanuit de vergadering zijn er geen vragen en opmerkingen. 

 

Het jaarplan 2020 wordt vastgesteld met 19 stemmen voor en 1 blanco. 
 

 

6. Financieel jaarverslag 2020 

Sofie geeft als commissaris intern/penningmeester een korte toelichting op het financieel 

jaarverslag. Door de COVID-crisis zijn een aantal evenementen niet door gegaan en is er 

minder uitgegeven dan begroot. Een aantal zaken zijn doorgeschoven naar 2021. Daarnaast 
is er een nieuw filmpje gemaakt over DG dat onder andere is gebruikt tijdens de digitale 

introducties van de nieuwe geneeskundestudenten.   

Er zijn geen vragen en opmerkingen over het financieel jaarverslag 2020 en het wordt met 18  

stemmen voor en 2 blanco vastgesteld.   

 

7. Verkiezing bestuursleden op voordracht van selectiecommissie 

De kandidaten stellen zich voor en daarna volgt een toelichting van de selectiecommissie. 

Een selectiecommissie van 2 leden en 2 bestuursleden geeft over de vier voorgestelde 
kandidaten een toelichting. Er zijn geen vragen aan de selectiecommissie. Er volgt een 

digitale stemming. Alle bestuursleden worden met 20 stemmen voor aangenomen.     

 
De voorzitter installeert de volgende bestuursleden: Irene Schaafsma, Julia Helmink, Noa 

Kroeze en Sheeney Magdalena.    
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8. Decharge bestuursleden 

Er wordt afscheid genomen van 5 bestuursleden. Vanuit de vergadering zijn er geen 

bezwaren tegen decharge van de bestuursleden: Galina Dorland, Rick Heijnen, Esmée 

Doense, Lidwien Smabers, Sangeeta Bisheshar.  
Femke bedankt de bestuursleden en hoopt binnenkort persoonlijk afscheid te kunnen 

nemen.  
De gedetacheerde bestuursleden zullen zo spoedig mogelijk na deze vergadering bij de 

Kamer van Koophandel worden uitgeschreven. 

 
 

9. W.v.t.t.k. 

Er is verder niets ter tafel gekomen. 
 

 

10. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen en Femke sluit de vergadering om 19.24 uur en bedankt iedereen voor zijn 

aanwezigheid bij deze digitale ALV.   


