Verslag Algemene Ledenvergadering – regio Vechtdal
Datum
Aanwezig

Afwezig m.k.
Gasten
Van

: Maandag 25 mei 2020, 19.00 – 19.30 uur – regio Vechtdal (Teams)
: Leden: Eveline Kotte, Cecile Koelink, Alinde de Bruin, Erik Hulscher,
Wim van As, Paul Habets, Michiel Andriessen, Erik Meijer
Bestuur: M. Pul (vz/Oldebroek), A. Jansen Holleboom (Ommen)
Ondersteuning: H. van der Ploeg (LHV, verslag)
: : : Mark Pul / Heidi van der Ploeg

1. Opening
Astrid Jansen Holleboom opent de vergadering om 19.00 uur en heet iedereen van harte
welkom. Na goed overleg met bestuur Charis is besloten de geplande ALV via Teams door te
laten gaan. Beide besturen vinden het vervelend dat, door de corona maatregelen, de
vergadering niet op locatie kan plaatsvinden. In het najaar hopen beide besturen weer een
echte gecombineerde ALV te kunnen organiseren.
De vergaderdocumenten voor deze ALV zijn geplaatst op de website en HAweb. De
aanwezigen hebben de documenten allen ontvangen en ingezien.
Vanuit het bestuur nemen aan deze vergadering deel Astrid Jansen Holleboom en Mark Pul.
Een verslag van deze vergadering wordt opgemaakt door Heidi van der Ploeg (LHV).
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Bestuur
a. Verslag ALV 7 oktober 2019
Het verslag van de vergadering van 7 oktober wordt ongewijzigd vastgesteld.
b. Jaarverslag 2019
De leden hebben een uitgebreide versie en een verkorte versie van het jaarverslag
ontvangen. Tijdens deze ALV worden een aantal punten toegelicht.
Het afgelopen jaar heeft het bestuur, vanuit haar meerjarenplan, ingezet op verbinden en
profileren, de 6 strategische speerpunten (ouderenzorg, financiering, acute zorg,
communicatie, transities en GGZ jeugd), stakeholders en algemene zaken.
Verbinden en profileren
Er is veel contact geweest met de coöperaties/vereniging in de regio onder andere via 4HOoverleg, regiotafel en door de invoering van de gekoppelde ALV’s.
Verder zijn er contacten geweest met onder andere Medrie en Proscoop.
Strategische punten
Ouderenzorg: ELV in de 3 regio’s, opstellen regioplan ouderenzorg
Financiering: praktijkfinanciering, 7 kringen overleg Zilveren Kruis, regiotafel. De regiotafel
heeft diverse financieringsaanvragen ontvangen vanuit praktijken/hagro’s. Veel van deze
projecten zijn toegekend. Voor een aantal projecten wordt bekeken of dit voor meer praktijken
uitgerold kan worden.
Acute zorg: overleggen over ANW zorg en deelname aan de verschillende ROAZ overleggen
Communicatie: via nieuwsbrieven en nieuwsflitsen, ALV’s, HAweb, meet en greet /
zomerbarbecue en starters-stoppers bijeenkomst
Transities: geen grote ontwikkelingen in 2019
GGZ Jeugd: inzet op financiering, wachtlijsten en tekorten en verzamelen en opzetten van
lokaal goede samenwerkingsvoorbeelden van huisartsen, wijkteams en POH’s GGZ Jeugd
Stakeholders
Contacten via het 4HO overleg en met de coöperaties/vereniging, Medrie en Stichting
Bevordering Deskundigheid Huisartsen (SBDH)
Algemene zaken

Er is aandacht geweest voor opvolgingsproblematiek, wagro, HOT team, mentor-mentee
programma, OPEN, LHV Ledenraad, kringbestuur en achterstandsfonds.
Voor de wagro wordt vermeld dat deze is doorgegroeid tot 89 waarnemers en 9 hidha’s. Er
worden diverse nascholingen door de wagro georganiseerd. In de regio Vechtdal heeft
Daniëlle van der Veen, als waarnemend huisarts, zitting in de regioraad. Op deze manier
hebben de waarnemers in Vechtdal ook een rol.
Binnen het kringbestuur heeft afgelopen jaar een bestuurswisseling plaatsgevonden. Lisette
Snel is afgetreden, Janneke Rozeman heeft haar plaats overgenomen. Het bestuur wordt op
prettige en professionele wijze ondersteund in haar werkzaamheden door de medewerkers
van LHV-bureau Noord-Nederland en op communicatievlak door Arianne de Ruiter.
Het jaarverslag wordt akkoord bevonden door de leden in regio Vechtdal.
Bij de ALV in het najaar komt deze als hamerstuk terug op de agenda.
c. Jaarrekening 2019 en controle kascommissie
De jaarrekening wordt kort doorgenomen met de leden.
Er zijn meer inkomsten dan begroot vanwege een stijgend aantal leden ten opzichte van het
jaar 2018. De ASF gelden (Zwolle/Flevo/Vechtdal en Drenthe) worden door de kring beheerd.
De commissie ASF gaat over de besteding van deze gelden. Deze gelden dienen wel op de
balans terug te komen.
Al meerdere jaren doet het bestuur een toezegging aan haar leden in te zullen teren op de
reserves. Helaas blijkt dit al meerdere jaren op rij niet te lukken door verschillende redenen.
Sinds 2020 is de kringcontributie gelijkgesteld aan die van de andere kringen, waarbij deze
kring een korting heeft gegeven op de contributiegelden. Daarmee is de gedachte geweest in
elk geval in 2020 te kunnen interen.
Het voorstel was een groot congres voor alle leden in het najaar van 2020 te organiseren. De
voorbereidingen hiervoor zijn in werking gezet. Door de corona maatregelen is besloten dit
congres door te schuiven naar voorjaar 2021. Nadere informatie hierover volgt.
Een deel van de inzet van Mark Pul voor de overleggen met Zilveren Kruis worden vergoed
vanuit LHV landelijk.
Op een vraag van de leden wordt gemeld dat LHV landelijk op de hoogte is van de
overschotten die de kring heeft opgebouwd. Dit kan voor de kring zo gehandhaafd blijven.
De jaarrekening wordt akkoord bevonden door de leden in regio Vechtdal.
Bij de ALV in het najaar komt deze als hamerstuk terug op de agenda.
d. Oproep nieuw lid kascommissie
Besloten wordt dat de deelnemers aan deze vergadering binnen de hagro de vraag
voorleggen of iemand zich wil aanmelden als lid van de kascommissie. Deze persoon kan via
mail worden aangemeld.
3. LHV-zaken
a. Voorbereiding LHV Ledenraad d.d. 28 mei 2020
Dit punt is niet aan de orde geweest.
b. Stand van zaken contractering Zilveren Kruis 2021
Mark Pul neemt deel aan het overlegteam Zilveren Kruis. In de laatste overleggen is een
aantal malen naar voren gekomen dat Zilveren Kruis transparantie verwacht van huisartsen
en andere zorgverleners maar zelf niet transparant is naar de huisartsen toe. Overleggen
verlopen met regelmaat moeizaam. Zilveren Kruis is de zorgverzekeraar die niet positief heeft
meegewerkt aan de lobby voor € 10,00 per ingeschreven patiënt door de corona maatregelen.
Zilveren Kruis wil meer gelden via de regio organisaties laten lopen dan via de huisartsen zelf.
Indien dit ten uitvoer gebracht zou worden, rest de huisartsen alleen nog de mogelijkheid met
klachten/problemen over de financiering dit te melden bij de regio organisaties. Leden
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spreken uit geen voorstander te zijn van deze richting. In het verleden is een verdeling
geweest van gelden in basis tarief en innovatiegelden. Daarop heeft een verkapte bezuiniging
plaatsgevonden op het huisartsenbudget. Zilveren Kruis geeft tot op heden geen inzicht in de
besteding van die gelden. Ook afgelopen jaar is sprake van onderbesteding van het
huisartsenbudget.
4. Rondvraag
Na een rondje langs de hagro’s kunnen we gezamenlijk constateren dat het gelukkig met
iedereen (weer) goed gaat voor wat betreft de gezondheid en dat de praktijkwerkzaamheden
doorlopen.
5. Sluiting
Indien in het najaar de ALV weer op locatie kan plaatsvinden, zal deze vooraf gegaan worden
door een diner voor de aanwezigen bij de ALV (kosten LHV kring).
Mark Pul sluit de vergadering even voor 19.30 uur en dankt een ieder voor de inbreng.
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