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Ingevuld door 36 respondenten. Statutair is er geen sprake van een vereist minimum aantal 
respondenten. 
 
 
Notulen ALV LOSGIO 
 
Ik geef mijn goedkeuring aan de notulen van de ALV LOSGIO 2019. 

 
 
Goedkeuring gevoerd beleid en decharge bestuursleden 
 
Ik geef mijn goedkeuring aan het door het bestuur gevoerde (financiële) beleid en verleen daarmee 
decharge aan de bestuursleden Lilian van der Ven (voorzitter), Lianne Schouten (secretaris) en Fenne 
de Kok (algemeen bestuurslid). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Installatie nieuwe bestuursleden 
 
Ik geef mijn goedkeuring aan de installatie van Louis Dukker als voorzitter. 

 
 
Ik geef mijn goedkeuring aan de installatie van Vionne van der Borden als secretaris. 

 
 
Ik geef mijn goedkeuring aan de installatie van Heleen ten Bruggencate als vicevoorzitter. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ik geef mijn goedkeuring aan de installatie van Annemarie Bolt als algemeen bestuurslid. 

 
Ik geef mijn goedkeuring aan de installatie van Eva Kleine als algemeen bestuurslid. 

 
 
Begroting 
 
Ik geef mijn goedkeuring aan de begroting voor 2020. 

 
 
Vragen en antwoorden 
Over het gevoerde (financiële) beleid: 
1. Waarom betaalt het LOSGIO, in de vorm van AMBiZi, mee aan het beter in de markt zetten van 

de beroepsgroep MG? Dit is toch een zaak van het ministerie van VWS? Zijn de kosten niet daar 
te declareren? 
De activiteiten van AMBiZi worden gefinancierd door de SBOH, de werkgever van de aios MG in 
het landelijk werkgeverschap. AMBiZi heeft een begroting gemaakt voor hun activiteiten, SBOH 



heeft het begrote bedrag in één keer vooruitbetaald. AMBiZi heeft echter geen eigen rekening. 
Aangezien zij toch een nauwe band met het LOSGIO hebben, is daarom besloten om het geld dat 
voor AMBiZi bestemd is op de rekening – en daarmee op de begroting – van het LOSGIO te zetten. 
Het LOSGIO betaalt dus zelf niet de activiteiten van AMBiZi. 

Over de (aspirant) bestuursleden: 
2. Gaan jullie ook overleggen/kennismaken met de verschillende beroepsgroepverenigingen? Of 

alleen met de KAMG? 
Het LOSGIO is reeds vertegenwoordigd in een aantal commissies onderwijs van de 
beroepsverenigingen (bijvoorbeeld AJN en NVIB). In andere commissies onderwijs zit wel een aios, 
maar is deze nog niet gelinkt aan het LOSGIO. Een belangrijk doel van het LOSGIO is om al deze 
aios in beeld te krijgen, zodat zij bij ons terecht kunnen voor vragen en wij hen van input kunnen 
voorzien.  
Daarnaast zit er een vertegenwoordiger van het LOSGIO bij de KAMG bestuursvergaderingen, 
waar ook een vertegenwoordiger van alle andere beroepsverenigingen zit. Op die manier is het 
LOSGIO in beeld bij de beroepsverenigingen. 
Overigens hebben we op vergelijkbare manieren natuurlijk ook contact met de NVVG en de NVAB. 

3. Wat zijn jullie ambities voor dit jaar? Wat willen jullie vooral voortzetten en wat willen jullie 
anders gaan doen? 
Het LOSGIO heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het contact met alle ketenpartners in de 
volle breedte van de sociale geneeskunde, wat ertoe geleid heeft dat we nu bij deze partijen op 
het netvlies staan. Dat willen we zeker voortzetten. Ook onder aios en artsen is onze bekendheid 
vergroot, maar dit kan zeker nog beter. Dit jaar willen we ons dan ook verder inzetten voor onze 
bekendheid onder aios en artsen. Het congres en de sportdag waren twee beoogde middelen om 
hieraan te werken, we hopen dat deze op een later moment alsnog kunnen plaatsvinden. 

4. Waarom komt de voorzitter van volgend jaar niet uit de BG hoek? 
We streven naar een bestuur dat zo gelijkwaardig mogelijk is samengesteld uit aios BG, MG en 
VG. Dat is natuurlijk afhankelijk van het aanbod. Het nieuwe bestuur bestaat uit drie aios BG, drie 
aios MG en een aios VG. Vervolgens besluit het bestuur samen wie welke functie gaat vervullen, 
op basis van voorkeuren en kwaliteiten. De vorige voorzitter kwam vanuit de MG, de huidige 
vanuit de VG. Maar de BG is dus met drie aios goed vertegenwoordigd in het bestuur! 

Over de begroting: 
5. Wijziging gemaakte/te maken kosten door annulering activiteiten? 

Hier is de begroting reeds op aangepast, alleen de genoemde data bij een aantal activiteiten 
kloppen niet meer. De sportdag en het aioscongres staan nog op de begroting omdat we hopen 
dat deze alsnog kunnen plaatsvinden. 

6. Bij aiosdag staat dat het LOSGIO 2000 euro betaald voor borrel en hapjes, echter kan ik deze 
2000 euro niet terugvinden (verschil tussen inkomsten en uitgave bij deze post is 500 euro). 
Deze tekst is per abuis bij deze post terechtgekomen. De bedragen zijn wel kloppend. 

7. Waarom wordt er zoveel geïnvesteerd in nieuwe artsen MG? 
Vermoedelijk gaat deze vraag over de kosten voor AMBiZi, zie voor de toelichting daarover vraag 
1. Andere activiteiten, en daarmee de uitgaven daaraan, zijn voor alle aios. 


