
 

 
 
 
 
 
 
 
JAARVERSLAG 2020/JAARPLAN 2021 NVAB KRING OOST – BRABANT  
 
 
1. Samenstelling bestuur 
Rudolf de Bruijn (voorzitter) 
André de Vries (secretaris en penningmeester) 
Hannie Smolders 
Maarten van Gils  
 
2. Taakstelling 
Wij hebben als belangrijkste opdracht om nascholingen voor leden van de kring te organiseren. 
Daarbij proberen wij nadrukkelijk de verbinding te leggen met de (richtlijnen van) de NVAB en 
het raakvlak tussen curatieve gezondheidszorg en bedrijfsgezondheidszorg. 
 
3. Activiteiten 
Sinds een aantal jaren organiseren wij in eigen beheer nascholingen volgens een beproefd 
concept. Dit concept bestaat uit een gezamenlijk diner gevolgd door een nascholing in de 
Kapellerput in Heeze. Een afsluitende borrel completeert dit geheel. En dit alles voor het 
acceptabele bedrag van € 55 per nascholing. 
 
De geplande nascholing op 9-4-2020 “Schouderklachten voor de dagelijkse praktijk van 
bedrijfsartsen“ hebben we helaas moeten annuleren door de Corona maatregelen. De 
gemaakte kosten hebben we niet geheel kunnen terugvorderen i.v.m. de geldende 
annuleringsvoorwaarden van de locatie.  
 
Het voorgenomen doel voor 2020 was 4 nascholingen te organiseren. 2 In de eerste helft van 
2020 voor juni en 2 in de 2e helft in de periode september t/m december 2020.  Door alle 
genomen maatregelen Covid-19 is de planning voor 2020 niet gerealiseerd.  
Wel hebben we geparticipeerd in het initiatief voor de landelijke online nascholing van de NVAB 
over de richtlijn slechthorendheid en tinnitus door Bas Sorgdrager. 
 
4. Jaarplan 2021 
In 2021 liggen geen concrete plannen klaar vanuit de kring. Hiervoor is de situatie te 
onzeker. Als kring willen we, zodra de situatie dat toelaat, de draad weer oppakken en 
bespreken hoe we de nascholingen met nieuw elan weer vorm en inhoud kunnen 
geven. Daarnaast zullen we tot die tijd actief bijdragen aan gemeenschappelijke 
initiatieven met NVAB centraal en de andere kringen om online nascholingen aan te 
bieden. 
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5. Financieel jaarverslag 2020 
De kosten voor de zakelijke rekening zijn ook in 2020 weer gestegen. Vanwege het feit dat we in 
2020 geen nascholing hebben kunnen organiseren en wel kosten gemaakt hebben voor het 
organiseren van de nascholing gepland op 9 april 2020, is het vermogen van de kring met 
€881,29 afgenomen 
De jaarlijkse bijdrage van de NVAB aan de kring, heeft in 2020 niet plaats gevonden. 
 

Financieel Jaarverslag 2020 Bedrijfsartsenkring  NVAB Oost‐
Brabant    

     

Saldo per 1‐1‐2020    

Betaalrekening  € 292,68 

Spaarrekening  € 7.855,23 

Totaal  € 8.147,91 

     

Inkomsten 2020    

Jaarbijdrage NVAB  € 0,00 

Bijdrage bezoekers nascholing  € 0,00 

Rente op spaarrekening  € 2,16 

     

Totaal  € 2,16 

     

     

Uitgaven 2019    

Accreditatie‐aanvragen nascholing  € 127,05 

Kosten ING‐rekeningen  € 127,75 

cadeau‐bonnen sprekers (kosten in 2019)  € 17,99 

Kosten Kapellerput locatie nascholing 20‐4‐2020  € 608,50 

Vergaderbijeenkomst en etentje  € 0,00 

Totaal  € 881,29 

     

Saldo per 31‐12‐2020    

Betaalrekening  € 266,62 

Spaarrekening  € 7.000,00 

Totaal  € 7.266,62 

 

6. Begroting 2021 
Gezien de aanhoudende maatregelen in het kader van COVID-19 zal het voorlopig nog niet 
mogelijk zijn om nascholingen te organiseren zoals we die gewend zijn. 
Online nascholingen zijn nu het beste alternatief. Om die te organiseren zullen we 
samenwerken, ook financieel, met het Kwaliteitsbureau en de andere kringen. 
 
 
Eindhoven, 7 februari 2020 
 
Het bestuur van de NVAB Kring Oost-Brabant 


