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1. Samenstelling 
 
De samenstelling van het bestuur was in 2017 als volgt: 
 
dhr. M. Asscher, voorzitter 
mevr. M. Kraft, secretaris 
dhr. F. Patelski, penningmeester 
mevr. W. Treurniet, bestuurslid (tot december 2017) 
dhr. E. Aelfers, bestuurslid (tot december 2017) 
dhr. N. Pappas, bestuurslid  
mevr. P. Van den Berg, bestuurslid  
mevr. J. Brouns, bestuurslid (per december 2017) 
dhr. J. Stefelmanns, bestuurslid (per december 2017) 
 
 
2. Toelichting op de samenstelling 
 
De meeste bestuursleden zijn geregistreerde bedrijfsartsen met jarenlange ervaring, en 
afkomstig uit verschillende arbodiensten en settingen; daarmee wordt getracht een zo breed 
mogelijke representatie te hebben van het veld.  
Gedurende 2017 hebben zich de volgende wisselingen in de samenstelling voorgedaan:  
Voor dhr Aelfers en mevr Treurniet was eind 2017 de tweede zittingstermijn van 4 jaar 
verlopen en daarmee waren zijn zij niet meer herkiesbaar en hebben zij het bestuur verlaten. 
Als nieuwe bestuursleden werden verwelkomd mevr J. Brouns en dhr. J. Stefelmanns.  
 
 
3. Taakstelling 
 
De NVAB-kring Zuid Limburg is een vereniging sinds oktober 2001 en heeft als doel het 
bevorderen en onderhouden van het kennisniveau van haar leden, het bevorderen en 
onderhouden van de contacten tussen bedrijfsartsen en andere artsen uit de behandelende 
sector en leden van de andere arbodisciplines. Van de vereniging zijn ca. 140 leden lid, deels 
ook verzekeringsartsen. 
 
 
4. Activiteiten 
 
De nascholing wordt georganiseerd door de bestuursleden en wordt bekostigd uit de 
contributie van 30 euro per jaar en het door de NVAB toegekende bedrag per NVAB-lid per 
jaar. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden (zonder dat dit ten koste gaat van de 
kwaliteit en inhoud van de nascholingen) waardoor het ons gelukt is om de contributie tijdens 
de ALV eind 2017 ook voor 2018 op 30 euro p.p.p.j. te kunnen handhaven.  
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Het bestuur heeft in 2017 wederom 6 x vergaderd, dit gebeurt in de avonduren. 
De data waren: 16 januari, 8 februari, 30 mei, 13 juli, 5 september en 31 oktober.  
De belangrijkste onderwerpen zijn steeds de te organiseren nascholingsbijeenkomsten. Maar 
ook zijn vragen vanuit de NVAB aan de orde gekomen zoals over de invulling van de NVAB-
dagen. 
 
In 2017 hebben zoals gebruikelijk 4 nascholingsbijeenkomsten ’s avonds plaatsgevonden, 
allen geaccrediteerd door de ABSG voor 3 punten per bijeenkomst.  
 
“Verder met hersenletsel” (ID 282313, april 2017),  
 
“Kanker en werk” (ID 292688, juli 2017),  
 
“Gehoorproblemen, tinnitus en werk” (ID 301355, november 2017), 
 
“Solk en de Dramadriehoek” (279830-539039, december 2017).  
 
 
De bijeenkomsten worden gemiddeld bezocht door ongeveer 30-40 leden en over het 
algemeen als goed beoordeeld.  
 
Verder heeft het bestuur in 2017 een enquete onder de leden uitgezet om diverse zaken te 
toetsen zoals hoe de leden de rol van het kringbestuur zien, of de huidige manier van 
nascholing organiseren aansprekend genoeg is, hoe de kwaliteit ervaren wordt van de 
nascholingsactiviteiten e.d. De resultaten zijn eerst besproken binnen het bestuur en zijn later 
gedeeld met de leden vergezeld van een schriftelijk commentaar door de voorzitter.  
 
Tot slot neemt de voorzitter o.a. deel aan het kringvoorzittersoverleg; een afstemmingsoverleg 
tussen de Kringbestuurders en het NVAB-bestuur. De notulen van dit overleg worden 
besproken in de bestuursvergaderingen. 
 
 
5. Evaluatie 
 
Onze Kring richt zich vooral op het organiseren van kwalitatief goede nascholingen; gezien 
de opkomst en de goede evaluaties mogen we deze missie nog steeds als geslaagd 
beschouwen.  
 
 
6. Toekomstplannen 
 
Onze focus blijft ook in 2018 gericht op het verhogen van het kennisniveau en bevorderen van 
contacten (regionaal) tussen leden onderling en met derden.  
 
 
MJH Kraft, secretaris 
januari 2018 


