Locatie: Kontakt der Kontinenten
Soesterberg
Datum: 16 mei 2018
Tijd: 13.30-14.15uur

NOTULEN Algemene Ledenvergadering BEN 2018
Aanwezig bestuur:

Connie Scheele, Maryse Hazelhoff Roelfzema, Judith Ummels,
Chantal van Irsen, Loes van Ruitenburg, Sabina Ledda

BEN organisatie:
Notuliste:

Marieke Dik, Vera van Zanten
Mirella Volle bijgenaamd Roman

Opening vergadering door de voorzitter
De voorzitter, Loes van Ruitenburg, heet alle aanwezigen van harte welkom op deze algemene
ledenvergadering van de BEN 2018. Loes zal na deze ALV aftreden als bestuursvoorzitter en Sabina
Ledda neemt afscheid als bestuurslid.
1.

Notulen ALV-vergadering 2017 en vaststelling agenda

De notulen worden, in overeenstemming met de aanwezigen, verder niet doorgenomen. Deze waren in te
zien op de website. Er zijn geen vragen of opmerkingen en daarmee worden de notulen van de ALV 2017
vastgesteld.
Ook de agenda voor deze vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.

Jaarverslag 2017

Bestuur:
Bestuursvoorzitter Loes benoemt kort alle bestuursleden.
Aspirant bestuurslid Judith Snelder heeft het bestuur verlaten.
Secretariaat: Verenigingsmanager Marieke Dik bemant het secretariaat.
Financien: Connie Scheele is de penningmeester.
Accreditatie : Marieke Dik en Vera van Zanten (secretariaat)
Herregistratie: Herregistratie wordt voorjaar 20
Evenementen 2017:
In 2017 hadden we onze 29e ALV vergadering en ons 20e symposium in november 2017.
Dit symposium was een groot succes!
Daarnaast hebben we 2 Hands-On dagen georganiseerd vanwege grote belangstelling.
Bestuurswissel:
Sophie Volp en Judith Snelders zijn afgetreden. Er is ook een nieuw bestuurslid: Chantal van Irsen
Congressen: Het bestuur heeft in 2017 geen congressen bezocht.
Vertegenwoordiging BEN:
De BEN heeft ook het afgelopen jaar de belangen van de leden in allerlei overleggen vertegenwoordigd. Bij
voorbeeld bij de RIVM, NZa, VWS
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Opleidingen:
Dit jaar zijn we begonnen met gesprekken met de opleidingen. Het is goed voor ons beroep als de
opleidingen in grote lijn overeenkomen. En het eindniveau van de cursisten uiteindelijk overal hetzelfde is.
De eerste stappen zijn hiervoor gezet. Alle deelnemers waren positief en hebben het als zeer zinvol
ervaren.
Het jaarverslag van 2017 staat op de website.
3.

Financieel Jaarverslag 2017 – kascommissie

Het financieel jaarverslag is opgesteld en staat ter inzage op de website van de BEN. Het financieel
jaarverslag is goedgekeurd door de kascommissie (Hélène Aarts en Isabella de Groot-Loeve). De hierin
opgenomen kosten en begroting worden toegelicht aan de leden.
Professionalisering kost geld; er is een incassomodule ontwikkeld, accommodaties moesten gehuurd
worden, de website is vernieuwd, er is juridisch advies ingewonnen, bij voorbeeld in verband met de
WKKGZ.
De kantoor– en algemene kosten zijn opgelopen omdat het bestuur vaker heeft vergaderd en daardoor
vaker gebruik heeft gemaakt van de vergaderfaciliteiten. Er is ook veel vaker dan voorheen beroep gedaan
op het secretariaat zodat het bestuur zich meer bezig kon houden met beleidsmatige zaken.
Al met al hebben we vorig jaar een verlies gemaakt van € 5510.
Uit de begroting van 2018. blijkt dat we dit jaar een nog groter verlies tegemoet gaan van € 27.000 als er
niets verandert aan de contributie.
Connie bedankt de kascommissie voor hun werkzaamheden.
4.

Mededelingen, komende events, website Wkkgz, Integrale zorg

Profiel:
Iedereen wordt dringend gevraagd om haar/zijn profiel zoals het op de BEN-site staat te controleren op
onjuistheden. Vooral adresgegevens, emailadressen en telefoonnummers blijken nogal eens niet (meer) te
kloppen.
ISPD congres:
Op iedere stoel ligt een folder van het ISPD congres in Antwerpen. BEN leden krijgen korting (zie website
ISPD).
ISUOG Partner:
We zijn sinds kort partner van de ISUOG. Student-leden van de BEN kunnen gratis tweejaar lid worden van
de ISUOG. Alle informatie komt op de BEN-site.
Politiek
We hebben een gesprek gehad met Pia Dijkstra om een aantal zaken onder haar aandacht te brengen,
zoals de problemen met aansluiting bij vsv’s, ons kwaliteitsregister basisechoscopie en de ontwikkelingen
rondom ’de 13 wekenech’ .Nadat de gezondheidsraad positief advies had uitgebracht is dat onderwerp
vervolgens in de la komen liggen in den Haag. De dag na ons bezoek was er een commissievergadering
VWS, waar mw Dijkstra dit rapport weer onder de aandacht heeft gebracht van de leden, waarna het
akkoord was om ter beoordeling aan de minister voor te leggen.
Contributie verhoging:
Loes legt uit dat contributieverhoging onvermijdelijk is. 100% verhoging is veel, maar wel hard nodig. Wat
geschiedenis: in 2009 was de contributie € 90. Daarna is er nog één keer een verhoging geweest van € 10.
Dat was tot voor kort toereikend. Maar nu niet meer. Er wordt steeds meer expertise verwacht, en daar
hebben we geregeld deskundigen voor nodig die daar uiteraard voor betaald moeten worden.
Daarnaast willen we ons vak op de kaart zetten en meer zichtbaar worden voor iedereen. We willen onze
kennis up to date hebben en beleidsmatig bezig zijn.
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Er worden vragen gesteld door leden:
-Waar gaan jullie het extra geld aan besteden?
We denken aan een betaalde kracht op kantoor die ondersteunende werkzaamheden voor het bestuur uit
kan gaan voeren en de ingewikkeldere vragen vanuit leden kan beantwoorden. Met een bestuur van
vrijwilligers gaat er soms te veel tijd overheen voordat zij kunnen antwoorden. We willen juist meer proactief
met beleid bezig kunnen zijn en de BEN verder professionaliseren.
Connie geeft ook aan dat de contributie aftrekbaar is van de belasting.
Andere leden geven aan dat de verhoging zeker doorgevoerd moet worden omdat dit noodzakelijk is voor
de ontwikkeling van de BEN. Het bestuur krijgt ook een compliment voor wat zij tot nu toe al gedaan en
bereikt hebben voor de leden.
Niet alle leden zijn aanwezig om hun mening te kunnen geven. Maar de verhoging is vooraf van deze
vergadering aan alle leden kenbaar gemaakt per brief. Naar aanleiding daarvan vertelt Marieke dat zij
slechts 22 mails heeft ontvangen waarvan er 12 nee hebben gestemt (6 zeggen hun lidmaatschap op) en
10 die wel postief zijn. Er wordt gestemd in de zaal. Uiteindelijk zijn er 5 tegenstemmers en verder is
iedereen voor. Het voorstel om de contributie met €100 te verhogen is daarmee aangenomen.

6.
Rondvraag
Komen er meer zorgverzekeraars die opname in het kwaliteitsregister voor de basisechoscopie als
voorwaarde voor uitbetaling stellen?
Tot nu toe is dat alleen Menzis, maar ook met andere verzekeraars wordt hier over gesproken. Zij zijn
veelal niet bekend met het feit dat wiij een echt kwaliteitsregister hebben, iitt een diplomaregister. De
meerwaarde ten aanzien van kwaliteitsverhoging en –borging wordt onder hun aandacht gebracht.
Loes vertelt dat we ook bezig zijn met een keurmerk voor pret-echopraktijken!
Een Pretecho keurmerk is geen beeld beoordeling maar er wordt wel gekeken naar bv een minimale
opleidingseis van de echoscopist.
Kan de ledenvergadering naar een periode wat eerder in het jaar?
In deze periode hebben veel leden het druk door de vrije dagen en spreekuren die daardoor ingehaald
moeten worden. Dat wordt moeilijk omdat ook de BEN afhankelijk is van de jaarcijfers die pas rond deze
tijd beschikbaar komen. En later beginnen de vakanties weer.
Er wordt besloten om het zo te laten.
7.
Aftredend bestuurslid en aantredende bestuursleden
Functie bestuursvoorzitter:
Loes deelt mee dat zij zal aftreden als bestuursvoorzitter van de BEN.
Bestuurslid Chantal van Irsen gaat de functie overnemen. Zij zal de eerste tijd nog worden bijgestaan door
Loes die nog een jaar aanblijft als vicevoorzitter.
Sabina treed af als bestuurslid. Sabina wordt in het zonnetje gezet en bedankt voor de 9 jaar dat zij zich
met veel toewijding heeft ingezet voor de BEN. Sabina heeft het met heel veel plezier gedaan en bedankt
ook het bestuur voor de hele fijne tijd bij de BEN.
Chantal van Irsen krijgt het woord om zich voor te stellen aan de leden. Ze heeft er heel veel zin in om dit
mooie vak nog meer op de kaart te gaan zetten.
Er is nog een nieuw bestuurslid: Yvonne van Sluis. Zij kon er vandaag helaas niet bij zijn.
Daarnaast is er nog een vacature.
8.

Sluiting

De vergadering wordt om 14.30 uur gesloten en alle aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid.
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