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Bestuur samenstelling, representativiteit en taakverdeling 
 
De samenstelling van het bestuur bestond aan het begin van het verslagjaar uit de volgende personen:  
Wil Duits (voorzitter, zelfstandig bedrijfsarts), Els Carsouw (secretaris, zelfstandig bedrijfsarts),  
Jan Valkenburg (penningmeester, bedrijfsarts niet praktiserend),  
Giny Norder (Human Capital Care, vanaf 1 april Arbo Unie), Marga Dik (RICHTING BV) en  
Nikki van den Heuvel- Karsdorp (zelfstandig bedrijfsarts).  
In de loop van het verslagjaar hebben Els Carsouw en Giny Norder aangegeven hun 
bestuurslidmaatschap te beëindigen. 
Het bestuur is in 2020 niet fysiek bij elkaar gekomen. Zo nodig is er per email of WhatsApp overlegd.  
 
 
Kringactiviteiten 
 
Het Bestuur stelt zich ten doel bijscholingen over actuele onderwerpen te organiseren en de leden de 
gelegenheid te geven voor en na de vergaderingen onderling contact te hebben. 
Tijdens elke vergadering met bijscholing is er een huishoudelijk gedeelte waarin voor iedere aanwezige 
relevante onderwerpen, aan de orde kunnen worden gesteld. 
 
In april 2020 werd een ledenbijeenkomst met als onderwerp “Bariatrische chirurgie, wat zijn de gevolgen 
voor de gezondheid en de inzetbaarheid”, afgelast vanwege Covid-19. 
 
In 2020 is er tweemaal contact geweest met de GGD Regio Utrecht. 

- In april betrof dit het aanmelden van zorgverleners niet werkzaam in ziekenhuizen, voor een 
bezoek aan een teststraat 

- In december ging het over de inzet van leden van de NVAB-kring Utrecht bij het vaccineren. Deze 
vraag is landelijk opgepakt en afgehandeld. 

 
 
Toekomstplannen 
 
Het bestuur zal in 2021 alles in het werk stellen om de vacatures in het bestuur op te vullen. 
In verband met Covid-19 heeft het bestuur voor 2021 nog geen concrete plannen voor 
ledenvergaderingen.  
Hierbij zal ook gelet worden op nieuwe initiatieven zoals webinars van de NVAB Centraal. 
 
Wij hopen in 2022 over beide onderwerpen enthousiast te kunnen berichten.  
 
 
Jan Valkenburg, penningmeester  (22 maart 2020) 
 


