
 
 

NVAB-kring Zuidwest 
Jaarverslag 2020 

(Verslag over 2020; jaarplan 2021) 
 
 
Samenstelling bestuur 
 
Voorzitter   J. Mangnus 
Penningmeester   B. Versluis 
Secretaris   R. van Wanroij 
Lid     I. Dullens 
Lid     H. Hendrickx  
Lid     H. Sloot  
Lid     J. Jankipersadsing 
 
Het bestuur heeft in 2020 drie keer vergaderd op 27 januari, 28 september en 9 november. De laatste 
twee waren via Zoom. Daarnaast is er frequent contact via de mail en een whatsappgroep.  
De voorzitter, Jeroen Mangnus heeft begin 2020 zijn taken als voorzitter weer op zich genomen.  
Heidi Sloot en Reynout van Wanroij hebben aangekondigd in 2021 te stoppen als bestuurslid. Voor 
Heidi is Jamila Jankipersadsing als opvolger gestart eind 2020 en voor Reynout van Wanroij heeft 
Saskia van Dorst eind 2020 kennis gemaakt.  
 
 
Doelstelling 
De kring Zuid West heeft in 2020 één geaccrediteerde bijscholingen georganiseerd voor de  regio die 
bestaat uit Midden-Brabant, West Brabant en Zeeland en sinds 2019 ook delen van de voormalige 
kring Rotterdam. Deze nascholing in maart 2020 is echter vanwege Covid-19 niet door kunnen gaan.  
De kring kan in principe nog steeds gebruik maken van de ruimte van SABIC Innovative Plastics te 
Bergen op Zoom, maar naast de aanwijzingen vanuit de overheid en de NVAB zijn we daarmee ook 
afhankelijk van het risicomanagement van dit bedrijf t.a.v. Covid. We hebben daarom in 2020 
alternatieven overwogen qua onderkomen, maar dit werd achterhaald door de hernieuwde lockdown.  
 
De kring ontvangt jaarlijks subsidie van de NVAB voor haar activiteiten en de kring probeert zoveel 
mogelijk sprekers uit eigen geledingen dan wel het eigen netwerk de avonden  te laten verzorgen. 
Het inschrijfgeld is al na vele jaren hetzelfde te zijn gebleven ongewijzigd gebleven in 2020: 50 euro.  
 
 
Activiteiten 2020: 
In 2020 hadden we een bijeenkomst over toxische stoffen voorzien in maart, maar die kon niet 
doorgaan. We hebben onze leden wel aangemeld voor de webinar van de NVAB van 18-11-2020 over 
slechthorendheid en tinnitus, die helaas vooralsnog niet geaccrediteerd bleek.   
 
 
Voorlopig Programma  2021 
 
Op moment van schrijven van dit jaarverslag is het nog niet mogelijk een fysieke nascholing te plannen 
gezien de onzekerheden door Covid-19.  
We zien vooralsnog af van het zelf organiseren van een webinar, omdat we onze meerwaarde als kring 
zien in de bijeenkomsten en het onderling contact. Indien dit weer mogelijk blijkt, bijvoorbeeld in de 2e 
helft van 2021, zullen we in eerste instantie de eerdere onderwerpen weer inplannen. Dit zijn toxicologie, 
richtlijn zwangerschap en duurzame inzetbaarheid bij SABIC.  
 


