Verslag Algemene Ledenvergadering
Datum
Aanwezig

Afwezige Hagro m.k.
Gasten
Van

: Donderdag 4 april 2019, 18.30 – 21.00 uur
: Leden: E. Knol (Zwolle-F), A. Jansen (Vechtlanden), A. Tinselboer
(Slagharen), E. van den Berg (Ommen), T. Jansen (Zwolle ACE), H.
van Dijk (Genemuiden), A. van Schothorst (Urk), B. Bosch, B. Smit
(Dronten/Swifterbant), M. Reinders (Kop NOP)
Bestuur: M. Pul (vz/Oldebroek), L. van Montfort (Lelystad), L. Snel
(Wagro), J.R. Blom (Hattem)
Ondersteuning: A. de Ruiter, N. Blömer (LHV), P. Izeboud (LHV), H.
van der Ploeg (LHV, verslag)
: A. Jansen Holleboom (Ommen)
: : M. Pul/H. van der Ploeg

1. Opening
Mark Pul opent de vergadering om 18.30 uur en heet iedereen van harte welkom op deze
mogelijk laatste ALV in de huidige opzet.
Astrid Jansen Holleboom heeft zich afgemeld voor deze ALV.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Bestuur
a. Verslag ALV 6 december 2018
Het verslag van de ALV van 6 december 2018 wordt ongewijzigd goedgekeurd.
b. Voordracht tot herbenoeming tot algemeen bestuurslid: Astrid Jansen Holleboom
De eerste benoemingstermijn voor Astrid Jansen Holleboom eindigt dit voorjaar. Astrid stelt
zich beschikbaar voor een volgende benoemingstermijn. De aanwezigen gaan unaniem
akkoord met herbenoeming van Astrid.
c. Aftredend en niet herkiesbaar: Lisette Snel
Lisette Snel heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de wagro Zwolle/Flevo/Vechtdal. Er
staat, mede onder haar leiding, een goed functionerende wagro in deze regio. Vanuit deze
positie heeft ze ook in het LHV-kringbestuur zitting gehad. Haar portefeuilles zijn vooral
gericht op waarnemers, acute zorg en ANW-zorg. Lisette heeft aangegeven te gaan aftreden.
Het bestuur vindt het zeer spijtig dat Lisette dit besluit heeft genomen, maar respecteert haar
beslissing uiteraard. Lisette wordt heel hartelijk bedankt voor haar inzet voor zowel het
kringbestuur als het wagro bestuur. Lisette kijkt terug op een boeiende bestuursperiode en
ook op een zeer leerzame periode waarbij goede ondersteuning beschikbaar is.
Inge Groot neemt de taken van Lisette over binnen het wagro bestuur. Invulling voor het
kringbestuur wordt naar gezocht.
3. Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
a. Jaarverslag 2018
Het bestuur heeft, gelijk aan de afgelopen jaren, ook in 2018 ingezet op verbinden en
profileren. Verbinden met LHV landelijk, de regio’s en de leden (Hagro’s, via HAweb, ALV’s
en zomer bbq). Voor het profileren is met name ingezet op het krijgen en geven van
helderheid voor alle partijen wie welke taken op zich neemt en op belangenbehartiging
richting zorgverzekeraar en de LHV Ledenraad.
Het landelijk LHV-bestuur probeert vaker de regio in te gaan en koppelt deze bezoeken weer
terug naar de Ledenraad. Daarnaast vindt goede samenwerking met de medewerkers van het
LHV-regiobureau Noord-Nederland plaats.
Een aantal leden geeft aan moeite te krijgen met het vinden van de juiste informatie op de
verschillende plekken, maar hebben nog meer moeite met de verschillende systemen en
inlogcodes die gebruikt worden. Het bestuur zal bekijken of, voor de mensen die daar prijs op
stellen, een ICT-cursus gegeven kan worden.

De speerpunten waarop het bestuur het afgelopen jaar (gelijk aan voorgaande jaren) volgens
het beleidsplan heeft ingezet zijn: ouderenzorg (ELV, Regioplan, inrichten webdossier),
financiering (praktijkfinanciering, 7 kringen overleg Zilveren Kruis, regiotafel), acute zorg
(ANW-zorg, Sluiting MC IJsselmeerziekenhuizen, ROAZ), communicatie (hagro bezoeken,
ALV’s en bbq, HAweb groep), transities, GGZ-jeugd (samenwerking met gemeenten, GGZregio’s Zwolle en Vechtdal, GGZ-regio Flevoland).
De gesprekken met Zilveren Kruis zijn weer in gang gezet. Naast gesprekken over
contractering 2020 vinden gesprekken plaats over navolging van het Hoofdlijnenakkoord.
Voor de 2e lijn geldt voor 2019 een 0 lijn rondom financiering. Vanaf 2020 wordt de 2e lijn
gekort op de financiering.
Vanuit regio Blokzijl/Emmeloord wordt gemeld dat wachttijden binnen de ziekenhuizen
oplopen, maar ook dat het doorsturen van patiënten moeilijker wordt. Daarnaast kunnen de
ambulances de aanrijtijden niet meer nakomen vanwege de extra lange reistijd naar de
nieuwe ziekenhuislocaties.
Het bestuur wil ook in 2019 weer een aantal hagro’s bezoeken. Hagro’s die hier zelf behoefte
aan hebben kunnen zich melden via huisartsenkringzfv@lhv.nl.
De afgelopen jaren is veel contact in de regio geweest met onder andere Zorgbelang
Overijssel, 4HO (coöperaties/vereniging), Medrie en SBDH (nascholing/kwaliteit).
Verdere onderwerpen waar het bestuur veel tijd en energie in heeft gestoken zijn:
opvolgingsproblematiek, wagro, HOT team, voorbereiding Woudschoten 2019, LHV
Ledenraad, goed functionerend bestuur, AVG, Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal,
goede samenwerking medewerkers LHV-bureau Noord-Nederland.
De heer Van Dijk (Genemuiden) meldt als betrokken huisarts overleggen van het ROAZ bij te
wonen. Hij neemt deel zonder mandaat van de achterban. De heer Knol geeft aan dat de heer
Van Dijk zitting heeft in een van de 5 commissies die zijn ingericht om over een inhoudelijk
item mee te praten. Daar is geen mandaat voor nodig. De ROAZ-vergaderingen (met
uitzondering van commissie overleggen) worden voorbereid door de kringbestuurder in
samenwerking met een van de medewerkers van LHV-bureau Noord-Nederland. Indien
afstemming voor een commissie overleg nodig/wenselijk is, kan contact opgenomen worden
via huisartsenkringzfv@lhv.nl.
b. Financiën 2018
- Jaarcijfers 2018
De contributie opbrengsten 2018 zijn lager dan de opbrengsten in 2017, maar hoger dan
begroot voor 2018. In 2018 is een contributie verlaging doorgevoerd ten opzichte van 2017.
Gelden van het achterstandsfonds worden beheerd door de kring en komen daarmee terug in
de jaarrekening. In 2018 is minder uitgegeven voor het achterstandsfonds dan begroot.
2018 is afgesloten met een negatief resultaat van € 14.265.
Er blijft een vrije reserve beschikbaar van € 112.430.
Voor de achterstandsfonds gelden kunnen huisartsen tolkendiensten afnemen of projecten
indienen (voor huisartsen met patiënten in de achterstandspostcode gebieden).
Voor de 1e aanvraagronde 2019 zijn 13 projecten ingediend.
Als er vragen zijn over de achterstandsfonds gelden 2019 kan een mail verzonden worden
naar huisartsenkringzfv@lhv.nl.
Er zijn nog voldoende gelden beschikbaar voor nascholing op gebied van diabeteszorg beter
gelden. Huisarts Van den Berg meldt dat in regio Ommen een nascholing is georganiseerd
over koolhydraten en diabetes. Deze nascholing is deels gefinancierd vanuit deze gelden. De
nascholing wordt aangeraden voor alle regio’s.
De leden gaan akkoord met de jaarrekening 2018.
- Beoordeling kascommissie
A. Eenkema en H. Wigger, leden kascommissie, hebben de jaarrekening beoordeeld en
hebben geen bijzonderheden kunnen constateren. De penningmeester wordt gedechargeerd
en bedankt voor de jaarrekening.
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c. Oproep nieuwe leden kascommissie
De leden stemmen in met herbenoeming van mevrouw A. Eenkema en de heer H. Wigger tot
leden van de kascommissie.
d. Voornemen tot gezamenlijke Ledenraad
In het hele land, en ook in deze regio, wordt een toenemend bestuurderstekort geconstateerd.
Er wordt meer gevraagd van minder mensen. Om het huisartsengeluid te laten horen zijn
extra bestuurders nodig. Een oproep aan de leden om zich beschikbaar te stellen voor
bestuurswerkzaamheden. Astrid Jansen Holleboom heeft aangegeven als bestuurslid bij de
LHV-kring betrokken te willen blijven, maar merkt dat binnen haar eigen regio ook bij Charis
een tekort aan bestuurders is. Voor haar is het van groot belang dat het ook in haar eigen
regio goed blijft lopen. In goed overleg is afgesproken dat Astrid bij beide een bestuursfunctie
aan gaat (dubbele petten positie). Het kringbestuur heeft, mede hierdoor, besloten haar
vergaderfrequentie naar beneden bij te stellen. De ‘dubbele petten positie’ voor bestuurders is
ook in regio Zwolle en Flevo besproken. Als binnen vergaderingen richting het stemmen
conflicten komen, kan besloten worden dat een bestuurder met een ‘dubbele petten positie’
mogelijk niet mee stemt. Alleen op deze wijze zijn de verschillende bestuursfuncties in te
vullen. Het LHV-kringbestuur wil graag een goede samenwerking met coöperaties/vereniging
en is van mening dat het cruciaal is dat de verschillende besturen goed op de hoogte zijn van
elkaars onderwerpen en helder heeft wie welke taak en welk belang daarbij voor ogen heeft.
Ook bij de ALV’s wordt een dalend aantal leden geconstateerd. Dit heeft het bestuur gebracht
tot het voorstel de ALV’s van LHV-kring en coöperaties/vereniging samen te voegen. De LHVkring ALV vindt daarmee niet meer centraal 2x per jaar plaats, maar wordt verplaatst naar de
regio’s van de coöperaties/vereniging.
Voorgesteld wordt de ALV’s samen te voegen in de verschillende regio’s. De LHV-kring ALV
vindt dan in de regio 3x plaats, gecombineerd met de coöperaties/vereniging.
De voorzitter van het LHV-kringbestuur en medewerkers van het LHV-bureau wonen alle
ALV’s bij, verder zijn de regiobestuurders/kringbestuurders binnen de eigen regio aanwezig bij
de ALV’s.
Met de nieuwe opzet voor de ALV en het verlagen van de frequentie van de
kringbestuursvergaderingen zal de voorzitter meer contact hebben met de verschillende regio
besturen en met de medewerkers van het LHV-bureau in Zwolle. De hoop en verwachting is
op deze wijze het mandaat meer vorm te kunnen geven. Alle leden van de LHV-kring
Zwolle/Flevo/Vechtdal ontvangen de uitnodigingen voor alle ALV’s in de verschillende regio’s.
Men kan zelf bepalen waar aanwezig te zijn.
Vanuit de leden worden een aantal voor- en tegen geluiden benoemd:
Huisarts Van den Berg: snapt de noodzaak, maar heeft bedenkingen. Zou het voorstel graag
met de hagro leden willen bespreken. Hij vraagt zich af of de vertegenwoordiging regionaal
dan beter wordt (bij de ALV van Charis is het bestuur aanwezig en 1 of 2 huisartsen uit de
regio). Astrid Jansen Holleboom maakt in deze regio nu deel uit van de regioraad als
kringvertegenwoordiger (geen stemrecht, toehoorderspositie). Hij is van mening dat de kring
hiermee goed vertegenwoordigd is in de regio. Hij vindt het daarnaast van belang dat de
binding met de hele regio (kringgebied) intact blijft. Het kringbestuur blijft jaarlijks minimaal 1
bijeenkomst organiseren voor alle huisartsen in de regio (4 juli 2019 zomer bbq).
Huisarts Knol: is voorstander van 1 grote regio en is om deze reden blij met dit voorstel. Een
goede samenwerking tussen de verschillende partijen is van groot belang en kan nu mogelijk
beter worden vormgegeven. In zijn beleving kan de lijn met LHV landelijk nog beter kunnen.
Ook op beleidsmatig gebied kunnen LHV mensen veel meer ingezet worden op de regio
dossiers. Ook hij spreekt uit wel minimaal 1 bijeenkomst voor alle huisartsen uit de regio aan
te houden.
Huisarts Tinselboer: vindt de samenvoeging van de ALV’s een goede ontwikkeling net als
meer samenwerking tussen LHV-kring, coöperaties/vereniging, maar spreekt daarnaast de
wens uit Medrie om te vormen tot Mee-een.
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Huisarts Van Dijk: bij de laatste ALV van de HRZ is een aantal ideeën benoemd die Medrie
wil gaan inzetten. Door de aanwezigen is meerdere malen benoemd dat Medrie vooral van de
huisartsen moet blijven en dat de huisartsen moeten bepalen wat Medrie gaat oppakken en
dat het niet andersom moet gebeuren. Vanuit de aanwezigen wordt opgemerkt dat dit in regio
Zwolle meer leeft dan in de regio’s Vechtdal en Flevo.
Huisarts Van Schothorst: vanwege zijn taak/rol bij de cao-onderhandelingen heeft hij meer
beeld gekregen van de kennis en kunde van veel LHV-medewerkers. Daar moet mogelijk
meer gebruik van gemaakt worden.
Hij is positief over het voorstel van het bestuur tot samenvoeging van de ALV’s, maar ziet ook
een beperkend probleem naar voren komen. Met dit voorstel wordt de rol van voorzitter nog
zwaarder gemaakt in zijn beleving. Hij spreekt zijn zorgen uit of er een voorzitter deze taak
over wil nemen als Mark besluit te stoppen. De voorzitter heeft veel portefeuilles met grote
verantwoordelijkheid. Mark geeft aan in elk geval tot volgend jaar voorzitter van de kring te
zijn. Eind dit jaar volgt overleg of er mogelijkheden zijn om nog een periode bij te tekenen.
Besloten wordt voor de duur van 1 jaar (ingaande najaar 2019) de ALV’s te gaan
samenvoegen in de regio’s. Na 2 ALV’s wordt een enquête uitgezet onder alle LHV-kring
leden Zwolle/Flevo/Vechtdal of men tevreden is over deze opzet.
De aanwezigen stemmen unaniem in met dit besluit.
4. LHV-zaken
a. Terugblik LHV Ledenraad d.d. 12 februari 2019
Het verslag van de LHV Ledenraad van 12 februari staat op de website en is voor alle leden
vindbaar. Niet inhoudelijk verder teruggeblikt op deze Ledenraad.
b. Voorbereiding LHV Ledenraad d.d. 16 april 2019
Mark Pul en Lenneke van Montfort wonen namens deze regio de LHV Ledenraad bij. De sfeer
bij de Ledenraden is goed. De onderwerpen worden inhoudelijk goed voorbereid en ingericht.
Discussies verlopen in goede harmonie. De komende LHV Ledenraad staat in het teken van:
zorgverzekeraars, ICT (Open, Medmij, PGO), cao-onderhandelingen, ANW zorg en
herstructurering van de vereniging (meer in de regio en uniformering financiering).
Inhoudelijke voorbereiding van de LHV Ledenraden wordt gedaan binnen het bestuur en
gezamenlijk met de afgevaardigden van de 4 noordelijke kringen (met ondersteuning vanuit
LHV-bureau Noord-Nederland).
Het bestuur adviseert om de nieuwsbrieven van LHV landelijk en de kring goed bij te houden
en de info op de HAweb groep van de kring te volgen.
5. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur en dankt iedereen voor zijn/haar inbreng.
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