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1. Samenstelling
De samenstelling van het bestuur was in 2020 als volgt: 

Mw. P. Van den Berg, voorzitter  
Dhr. F. Patelski, penningmeester (tot 1-11-2020) 
Mw. S. Driessen, penningmeester (vanaf 1-11-2020) 
Mw. J. Brouns, secretaris  
Dhr. J. Stefelmanns, bestuurslid  
Dhr. M. Bos, bestuurslid  
Dhr. M. Michels, bestuurslid  
Mw. E. Henquet, bestuurslid  

2. Toelichting op samenstelling
Het bestuur kent een gevarieerde samenstelling. Het merendeel van de bestuursleden zijn 
geregistreerde bedrijfsartsen, met verschillende jaren van dienst. Momenteel zijn twee 
bestuursleden nog in opleiding tot bedrijfsarts, een in het eerste jaar van de opleiding en een in het 
laatste jaar van de opleiding. Alle bestuursleden zijn werkzaam bij verschillende arbodiensten -groot 
en klein qua omvang- in de regio Limburg. De diversiteit binnen het bestuur is groot. Waardoor we 
het bedrijfsgeneeskundig veld ook breed kunnen representeren. 
Eind 2020 verwelkomden we Eveline Henquet als nieuwe bestuurslid. Niemand heeft het bestuur in 
2020 verlaten. Ook vond er een wisseling plaats in de penningmeesterrol, deze werd eerst vervuld 
door de heer Patelski, vanaf november heeft mevrouw Driessen deze rol op zich genomen.  

3. Taakstelling
De NVAB-kring Zuid-Limburg is een vereniging opgericht in 2001. De doelen van de vereniging zijn: 
- Het bevorderen en onderhouden van het kennisniveau van haar leden,
- Het bevorderen en onderhouden van de contacten tussen bedrijfsartsen onderling,
- Het bevorderen en onderhouden van contact tussen andere artsen en andere arbodisciplines.
Ook zijn diverse verzekeringsartsen lid van de kring. De vereniging telde in 2020 167 leden.

4. Concrete activiteiten 2020
Alle nascholingen worden georganiseerd door de bestuursleden en worden bekostigd vanuit de 
contributiegelden en het door de NVAB toegekende bedrag per lid. De contributie in 2020 bedroeg 
wederom €30 per persoon per jaar. Ook in 2020 werd gestreefd naar het zo laag mogelijk houden 
van de kosten, uiteraard zonder dat dit ten koste zou gaan van de kwaliteit en inhoud van 
nascholingen. 

In 2020 heeft het bestuur vier maal vergaderd, deze vergaderingen vonden altijd plaats in de 
avonduren. Er werd fysiek vergaderd op 30 januari en 5 maart. Vanwege covid vonden de overige 
vergaderingen plaats via beeldbellen, ook werd de frequentie teruggeschroefd omdat we op dat 
moment toch geen nascholingen konden organiseren. Op 2 juni en op 25 augustus vonden de twee 
digitale vergaderingen plaats. Tijdens de vergaderingen in januari stond een terugblik op 2019 en een 
raamplan voor het komende jaar centraal. In maart stond als belangrijkste punt de aanstaande 
nascholing op de agenda. Enkele weken later ging Nederland op slot en waren we genoodzaakt de 
nascholing te annuleren. Er was gelukkig veel begrip van onze leden. Ook de verhuurder van de zaal 
was begripvol en bracht ons geen kosten in rekening. 
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In 2020 werd door onze kring uiteindelijk slechts één nascholing georganiseerd, welke dus ook nog 
vlak van tevoren geannuleerd moest worden. Het thema deze avond was ‘OCD: Voor herhaling 
vatbaar’. Omdat er verder geen fysieke nascholingen meer aangeboden konden worden, maar we 
onze leden wel willen helpen bij het bevorderen van het kennisniveau, waren we blij met het aanbod 
van een webinar via de NVAB-centraal. We hebben onze leden daarom geïnformeerd over de online 
nascholing van 18 november, met als thema ‘Slechthorendheid en tinnitus’. Dit aanbod werd 
enthousiast ontvangen door de leden. 

5. Evaluatie/ terugblik 2020 
Het afgelopen jaar is natuurlijk een bijzonder jaar geweest, waarbij fysieke bijeenkomsten vanaf 
maart niet meer mogelijk bleken te zijn. Een van onze kerntaken is het organiseren van kwalitatief 
goede en interessante nascholingen, bij voorkeur over actuele thema’s. Een ander kerntaak is het 
bevorderen en onderhouden van contacten tussen de professionals, dat is natuurlijk moeilijk 
gebleken afgelopen jaar. Derhalve hebben we er daarom ook voor gekozen niet zelf online 
nascholingen te organiseren, maar in te steken of fysieke bijeenkomsten. Aanvankelijk hadden we 
verwacht dat dit weer organiseerbaar zou zijn eind 2020, echter heeft voortschrijdend inzicht ons 
geleerd dat dit streven te optimistisch was. Voor 2021 hebben we besloten mee te liften op de 
digitale nascholingen die door de NVAB-centraal georganiseerd worden. We streven er zelf naar om 
als kring in kwartaal 4 van 2021 weer een fysieke nascholing te organiseren voor onze leden. 

6. Toekomstplannen 
De focus van de NVAB-kring Zuid-Limburg is in 2021 niet anders dan in voorgaande jaren: we houden 
vast aan onze missie om het kennisniveau van onze leden te bevorderen en het onderling contact 
tussen onze leden en andere professionals binnen de bedrijfsgeneeskunde te bevorderen. 
Gezien het feit dat we in 2020 niet zelf bijeenkomsten hebben kunnen organiseren, hebben we 
besloten de leden geen contributie in rekening te brengen voor 2021. Zoals eerder aangegeven 
streven we ernaar om in kwartaal 4 van 2021 weer een fysieke nascholingsavond te organiseren.  

7. Financieel 
In 2021 zal er geen contributie worden geïnd bij onze leden. Nieuwkomers die in 2021 lid willen 
worden, zullen wel contributie in rekening gebracht worden. We houden daarbij het bedrag van 
voorgaande jaren aan, te weten €30. Het financieel jaaroverzicht van 2020 en de begroting voor 
2021 zijn terug te vinden in de bijlagen. 
 

JAGM Brouns, secretaris 
Februari 2021 
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Bijlage 1 - Financieel Jaarverslag NVAB-Kring Zuid-Limburg 2020 

  

Uitgaven  factuurnummer  Inkomsten  
Kosten Rabobank € 140,83 1 Contributie UWV € 1.530,00 
Overige uitgaven 
bestuursleden € 49,75 2 

Contributie individuele 
leden € 1.685,00 

Bestuursdiner   € 746,50 3 Contributie Encare € 480,00 
   Contributie HCC € 630,00 

   
NVAB kringvergoeding 
2020 € 775,00 

   Rente spaarrekening € 0,82 
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Totaal uitgaven € 937,08  Totaal inkomsten € 5.100,00 

     
Resultaat 2020 €4162,92    
     
Eindsaldo 2020 € 9.973,36    
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Financieel overzicht NVAB Kring Zuid-Limburg 2020 
 
 
 31-12-2019 31-12-2020 
NL82 RABO 0106 2105 72 rekening courant € 5810,44 € 9973,36 
NL40 RABO 1062 1314 87 bedrijfsspaarrekening € 8175,10 € 8175,92 
Subtotaal € 13985,54 € 18148,46 
Kas € 0,00 € 80,00 
Totaal € 13985,54  € 18229,28 

       
            
 
 
Kascontrole 
 

Datum:       Datum:  

Handtekening:      Handtekening: 
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Bijlage 2 - Begroting NVAB-Kring Zuid-Limburg 2021 
 

Uitgaven  Inkomsten  
Vergaderkosten € 0,00 Contributie UWV € 0,00 
Zaal en catering 1x Q4 € 750,00  Contributie individuele leden € 0,00 
Attentie sprekers € 50,00 Contributie HCC € 0,00 
Accreditatie kosten nascholingen € 127,00 NVAB kringvergoeding 2021 € 925 
Bestuursdiner € 500   
Afscheid bestuursleden € 25   
Bijdrage nascholing NVAB centr. € 600   
Kosten rabobank €141   
    
    
Totaal uitgaven € 2.193,00 Totaal inkomsten €925 

    
Verwacht resultaat 2021 -€ 1.268,20   

 

 


