
 
 
 
JAARVERSLAG 2019/JAARPLAN 2020 NVAB KRING OOST – BRABANT  
 
 
1. Samenstelling bestuur 
Rudolf de Bruijn 
André de Vries 
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 belangstelling is duidelijk teruggelopen zonder dat wij daar een duidelijke verklaring voor 
hebben. Het laatste jaar zien we wel een toename van de deelname van bedrijfsartsen i.o. Een 
heuglijke ontwikkeling.  
Op 3 juli 2019 heeft het kringbestuur vergaderd over de stand van zaken en het zoeken van 
onderwerpen die weer voldoende prikkelend zijn voor de leden van de kring.  
 
Voor 2019 waren in eerste instantie 2-3 nascholingen gepland. Vanwege gebrek aan 
belangstelling en/of samenvallen van meerdere nascholingen in onze regio, is het aantal door 
ons georganiseerde nascholingen gebleven bij één.  
 
In 2019 hebben wij 1 nascholing georganiseerd: 
 

• Gebruik STECR werkwijzer arbeidsconflicten en richtlijn conflicten in de arbeidssituatie 
NVAB (19-12-2019) 
de heer H.H. Bruinink, Bedrijfsarts / stafarts/ praktijkopleider QARE Arbo. 

 
 
 
4. Jaarplan 2020 
In 2020 willen we vooral door op de ingeslagen weg. Het streven is om weer drie nascholingen 
te organiseren.  
We zullen de ontwikkeling van het aantal deelnemers goed volgen om te bekijken of we als 
kringbestuur nieuwe initiatieven/maatregelen kunnen nemen. 

 
5. Financieel jaarverslag 2019 
 



De kosten voor de zakelijke rekening zijn ook in 2019 weer gestegen. Vanwege het feit dat we in 
2019 slechts 1 nascholing hebben georganiseerd, is het vermogen van de kring met €768,71 
toegenomen. Dit betekent dat we als kring voor 2020 en 2021 de bijdrage voor nascholingen op 
€55, = kunnen handhaven.   
 
Het bestuur van de kring zal kritisch blijven evalueren of de huidige bijdrage van €55, =  na 2022 
gehandhaafd kan blijven. Het teruglopen van de belangstelling betekent namelijk dat we bij het 
aanhouden van de huidige aanmeldingen van gemiddeld 20 collegae per nascholing, dat per 
nascholing ongeveer €1000, = tot € 1200,= ingeteerd wordt op de financiële reserves van de 
kring.  
  



 
 
Financieel Jaarverslag 2019 Bedrijfsartsenkring  NVAB Oost-
Brabant   
    
Saldo per 1-1-2019   
Betaalrekening € 1.279,20 
Spaarrekening € 6.100,00 

Totaal € 7.379,20 
    
Inkomsten 2019   
Jaarbijdrage NVAB € 2.050,00 
Bijdrage bezoekers nascholing € 1.210,00 
Rente op spaarrekening € 3,07 
    

Totaal € 3.263,07 
    
    
Uitgaven 2019   
Accreditatie-aanvragen nascholing € 127,05 
Kosten ING-rekeningen € 143,12 
cadeau-bonnen sprekers + bloemen € 30,00 
Nascholingsbijeenkomst locatie (19-12) € 2.013,15 
Vergaderbijeenkomst en etentje € 183,20 

Totaal € 2.496,52 
    
Saldo per 31-12-2018   
Betaalrekening € 292,68 
Spaarrekening € 7.855,23 

Totaal € 8.147,91 

  
 
 
Eindhoven, 7 januari 2020 
 
Het bestuur van de NVAB Kring Oost-Brabant 
 


