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Notulen 
Vijftiende algemene ledenvergadering ‘De Geneeskundestudent’ (DG)  
  
LOCATIE: digitaal, via ZOOM  
  
DATUM  
26 november 2021  
 
Aanwezig:  
32 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, Iris Verkuijl, Sheeney Magdalena, Rowen de Jong, 
Julia Helmink, Irene Schaafsma, Noortje Voeten, Valérie Andriessen, Egid van Bree, Danielle 
Boldewijn, Julia Helmink, Sie Meng Lee, Nynke Nubé, Maarten Wille, Pim den Boon, Thomas 
Zwaan 
  
Leden:  Joost Jan Pannebakker, Iris Maessen (IMS), Evrim Hotamis, Margot van Laer, Maud 
Veen, Ruben den Ouden 
  
Afwezig met kennisgeving: Christiaan Meijer  
   
Kantoor: Lize Kooijman, beleids- en verenigingsadviseur  

 
1. Opening en welkom door de voorzitter 
Femke opent de vergadering om 19.00 en heet iedereen welkom bij de 15e ALV van de 
vereniging. Zij verwelkomt in het bijzonder de algemene leden die deze vergadering 
bijwonen. Helaas kan er geen fysieke ALV gehouden worden. Hopelijk kan dit bij de 
volgende ALV in juni wel weer.  
 
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 is een afmelding binnen gekomen van Christiaan Meijer. Lize Kooijman is ook aanwezig 

bij deze ALV en is sinds augustus aangenomen als beleids- en verenigingsadviseur van 
DG. Samen met Larisa Looman vormen zij het bureau van DG.  

 
 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, Lize Kooijman.   

 
 Stemmingen zullen via de poll functie binnen ZOOM plaatsvinden. Blanco stemmen dan 

wel onthoudingen worden niet in de telling meegenomen.  
 
4. Vaststellen notulen twaalfde algemene ledenvergadering d.d. 19 juni 2020 

Er zijn geen aanvullingen op de notulen.   
De notulen worden vastgesteld.   
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5. Beleidsplan 2022 
Femke geeft een toelichting op het beleidsplan 2022. In 2022 hopen we de 
professionalisering van onze vereniging voortzetten, een structuurverandering door te voeren 
en een meerjarenbeleidsplan op te stellen om de problemen van geneeskundestudenten 
meer structureel aan te pakken. Geneeskundestudenten zitten voor een relatief korte 
periode in het bestuur van De Geneeskundestudent, terwijl het oplossen van de problemen 
vaak langer duurt dan één bestuurstermijn. In 2022 willen wij terug naar de kern van onze 
vereniging: de missie en visie. De vier pijlers die de visie vormgeven zullen dan ook de basis 
vormen voor de nieuwe bestuursstructuur. We hopen binnen deze vier pijlers de vertaalslag te 
maken van specifieke aanbevelingen naar lange termijndoelen en daarmee voor zowel 
onze huidige leden alsook de toekomstige leden een wezenlijke verandering teweeg te 
brengen in essentiële randvoorwaarden. 
 
Femke licht de pijlers van DG toe en geeft aan dat de pijler maatschappelijke betrokkenheid 
samen met die van zelfontplooiing is genomen omdat projecten, zoals Talking Medicine, 
onder beide vallen. Verder gaat Femke in op de 10 speerpunten voor 2022 aan de hand van 
de figuur uit het beleidsplan. 
 
Iris Maessen geeft aan dat de gevolgen van de Commissie van Rijn pas na de 
kabinetsformatie bekend zijn en vraagt of er plannen zijn om vooraf al te gaan lobbyen. 
Femke geeft aan dit zeker het geval is en dat we hierover in gesprek zijn met de NFU. Zodra 
het mogelijk is (het ligt op dit moment stil), gaan we dit als DG oppakken.  
 
Vervolgens wordt het beleidsplan 2021 in stemming gebracht. 
Uitslag: 23 stemmen voor, 4 onthoudingen en 1 tegen. 
Het beleidsplan 2021 is aangenomen. 
 
6. Begroting 2022 
Sofie geeft een toelichting op de begroting. De begroting van 2022 sluit aan op het 
beleidsplan voor 2022. De baten en een deel van de kosten zijn verhoogd met het MEV-cijfer 
voor 2022 voor indexatie. Projecten van 2022 zijn niet meer apart in de begroting 
opgenomen, maar in zijn totaliteit. Ook is een reservering opgenomen voor het lustrum in de 
toekomst, zodat we deze kosten goed kunnen opvangen. Er zal in 2022 aanspraak worden 
gemaakt op de financiële reserves die zijn opgebouwd in de afgelopen jaren. Dit vertaalt 
zich in de begroting in een negatief totaal regulier resultaat, waarbij we deze extra lasten 
zullen dekken vanuit de reserve. 
 
Er zijn geen vragen, waarna er wordt gestemd.  
Uitslag: 24 stemmen voor, 5 onthoudingen en 0 tegen. 

 
7. Verkiezing bestuursleden op voordracht van selectiecommissie 
Femke geeft aan dat we 6 nieuwe bestuursleden voordragen. Ze is erg tevreden met het 
resultaat van de sollicitaties. De kandidaat bestuursleden worden gevraagd naar voren te 
komen en stellen zich voor met hun naam, de stad waar zij studeren en hun motivatie: 

• Nynke Nubé – Algemeen Bestuurslid Universiteit Leiden 
• Thomas Zwaan – Algemeen Bestuurslid Universiteit Leiden  
• Pim den Boon – Algemeen Bestuurslid Erasmus Universiteit 
• Sie Meng Lee - Algemeen Bestuurslid Erasmus Universiteit 
• Daniëlle Boldewijn – Algemeen Bestuurslid Universiteit van Amsterdam 
• Christiaan Meijer – Algemeen Bestuurslid Radboud Universiteit (afwezig) 

 
Er zijn geen vragen vanuit de vergadering aan de selectiecommissie. 
Vervolgens wordt overgegaan tot stemming.  
 
Uitslag: alle kandidaatleden zijn met ruime meerderheid (23-25 stemmen voor) gekozen. 
Femke feliciteert de nieuwe bestuursleden met hun benoeming.  
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8. Decharge bestuursleden 
Vanuit de vergadering zijn er geen bezwaren tegen decharge van de bestuursleden: Sofie 
van Goor, Lucas Gartzke, Sybren Kootstra, Bernard van de Meeberg, Iris Verkuijl, Juliette 
Matthijsen, Maarten Wille, Victorien Luppes en Noortje Voeten. Al deze bestuursleden worden 
bij hamerslag gedetacheerd.  
 
9. Wisseling dagelijks bestuursleden 
Dan komen we nu aan bij het wisselen van de dagelijks bestuursleden. Namelijk Julia van den 
Oever als Commissaris Extern naar Assessor, Rowen de Jong als Commissaris Extern en Noa 
Kroeze als Commissaris intern.  
 
10. Wisseling Raad van Advies 
Femke geeft aan dat Rosalie Beekman aftreedt als lid van de Raad van Advies. Amir 
Abdelmoumen, oud-voorzitter van DG, treedt aan als lid.  

11. W.v.t.t.k. 
Lize vraagt wat de naam is van één Zoom-account. Verder is er verder niets ter tafel 
gekomen. 

 
12. Rondvraag en sluiting 
Femke sluit de vergadering om 19.42. 


