
     

 
 
 
 
 
 
 

Notulen eerste algemene ledenvergadering op 6 maart 2017 
 

1. Opening  
Erik heet iedereen welkom op de eerste ledenvergadering van het LOSGIO.  
Aanwezig zijn 33 leden. 
 

2. Mededelingen - Ingekomen stukken  
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken. 

 
3. Vaststelling agenda  

Agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

4. Jaarverslag 2016 
Erik licht in enkele zinnen het jaarverslag toe. Hoogtepunten waren de aios-dag, de Arena 
van de Toekomst, de workshop tijdens het KAMG-congres en de heidag van het bestuur. 
 

5. Jaarrekening 2016  
Rosa licht kort de jaarrekening toe. Inkomsten waren er voor het geven van onderwijs op de 
NSPOH, de organisatie van de aios-dag en een bijdrage van de KAMG. Uitgaven waren o.a. 
voor het opzetten van de vereniging, de bestuursvergaderingen en PR (onderhoud website 
en promotiemateriaal). 
 

6. Verslag kascommissie 
De kascommissie bestond uit Putri Hintaran en Ruben Schmits. Na controle van alle 
bonnetjes is de kascommissie akkoord gegaan met de jaarrekening. De kascommissie stelt 
de ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen. Dit gebeurt met 32 stemmen 
voor, 0 tegen en 1 onthouding. 
 

7. Vaststellen kascommissie 2017 
De volgende leden nemen zitting in de kascommissie 2017: Jorien van Pelt en Marieke Duif-
Klessens. Reserve is Pim Jansen. 
 

8. Vaststellen begroting 2017  
Belangrijke wijziging t.o.v. 2016 is de vergoeding van 10 euro per lid vanuit de KAMG. Dit is 
dus 1390 euro. 
Wico Mulder merkt op dat 1200 euro vergoeding voor de organisatie van de aios-dag hoger 
zou mogen; dag is veel meer waard. Punt wordt meegenomen in overleg met NSPOH, 
ruimte en lunch worden wel vergoed door NPSOH.  
Kevin de Decker meldt dat de NVVG mogelijk ook open staat voor betaling voor aios-leden 
verzekeringsgeneeskunde aan LOSGIO. Dit wordt meegenomen in overleg met hen.  
De begroting wordt aangenomen met 33 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthouding. 
 



9. Aftreden bestuur 2016  
Het volledige (interim)bestuur treedt af. Erik, Rosa, Titia en Ellen worden hartelijk bedankt 
voor hun inzet de afgelopen jaren. 
 

10. Benoeming bestuur 2017 
Middels schriftelijke stemming wordt het nieuwe bestuur aangenomen: 
- Sabine: 33 voor, 0 tegen, 0 onthouding 
- Lilian: 31 voor, 0 tegen, 2 onthouding 
- Anne-Marie: 31 voor, 0 tegen, 2 onthouding 
- Ireen: 33 voor, 0 tegen, 0 onthouding 
- Nienke: 31 voor, 0 tegen, 2 onthouding 
- Fenne: 31 voor, 0 tegen, 2 onthouding 
- Kevin: 31 voor, 0 tegen, 2 onthouding 

 

11. Rondvraag 
Everhard Hofstra meldt dat de NVIB nog mensen zoekt die willen helpen op de 
carrièrebeurs, 25 maart in Den Bosch. Putri vult aan dat ook het LOSGIO deze dag aanwezig 
zal zijn. 
 

12. Sluiting 
Erik sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor de aansluitende borrel. 

  


