
 
 

  
 

 
Secretariaat NVLKNF 

Fort Kijk in de Potstraat 24 

6524 CB  NIJMEGEN  

tel. werk: 024 - 3614992 

e-mail: bestuur@nvlknf.nl 

 

 

Aan de leden van de Nederlandse Vereniging van Laboranten KNF 

 

Nijmegen, 6 maart 2023 

 

Geachte leden, 

 

Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Laboranten Klinische 

Neurofysiologie (NVLKNF) willen wij u hierbij uitnodigen voor de 

voorjaarsledenvergadering. Deze vindt plaats op maandag 27 maart a.s.  

 

Deze vergadering zal digitaal plaatsvinden. Aanvang van de vergadering is om 14.00 uur, 

de sluiting is om 16.30 uur. 

 

Let op: als u deel wilt nemen aan deze Algemene Ledenvergadering, meld u zich dan aan 

voor 24 maart via de website van de NVLKNF: Congressen & kwaliteit (nvlknf.nl). Als u zich 

heeft aangemeld krijgt u tijdig een link voor de vergadering toegestuurd. 

 

De notulen van de najaarsvergadering gehouden op 21 november 2022 en de verschillende 

jaarverslagen kunt u vinden op onze website www.nvlknf.nl.  

Deze documenten staan op het ledengedeelte van de website. Klik na het inloggen op het 

tabblad ‘Downloads’. 

 

Gezien de lange lijst te bespreken verslagen willen wij u vragen de verslagen voor de 

vergadering goed door te lezen. De verslagen zullen niet allemaal voorgelezen worden 

tijdens de vergadering.  

Als er vragen of opmerkingen zijn over de verslagen of vragen aan een van de commissies, 

gelieve deze uiterlijk een week voorafgaand aan de vergadering te mailen. Indien dit niet 

mogelijk is kunnen deze tijdens de ledenvergadering ter sprake gebracht worden. 

 

Ook nu is het weer belangrijk om met elkaar te spreken over lopende zaken. Graag 

ontvangen wij dan ook uw input over zaken die u als leden bezighouden. Als het mogelijk is 

graag deze input ook uiterlijk een week voorafgaand aan de vergadering aanleveren.  

 

Binnen het bestuur zijn aftredend: 

Mevrouw P. Gans, herkiesbaar 

Mevrouw S. del Castillo Marocho-Jarman, herkiesbaar 

 

Vacatures 

Zoals bekend heeft het bestuur al lange tijd meerdere vacatures openstaan. Daarom roepen 

wij leden op om zich kandidaat te stellen voor deze bestuursfuncties (zie artikel 12 van het 

huishoudelijk reglement). Kandidaatstelling dient uiterlijk drie dagen voor de vergadering 

schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat van de vereniging. De kandidaatstelling 

dient gesteund te worden door ten minste vijf leden en vergezeld te gaan van een 

bereidheidverklaring van de kandidaat. 

Daarnaast nodigt het bestuur leden die geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie uit als 

toehoorder aanwezig te zijn bij bestuursvergaderingen.  

 

Door het bijwonen van de ALV worden 2 niet-geaccrediteerde punten toegevoegd aan uw 

digitaal portfolio van KABIZ. 
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Al met al genoeg redenen voor u om aanwezig te zijn op de ALV. Wij hopen u 

daarom te kunnen begroeten op 27 maart. 

 

 

 
AGENDA 

 

14.00 uur 1.  Opening 

14.05 uur 2. Mededelingen 

14.10 uur 3. WVTTK 

14.15 uur 4. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 21 november 2022 

14.20 uur 5. Vaststellen agenda 

14.25 uur 6. - Financieel jaarverslag 

- Verslag kascommissie, benoeming nieuwe kascommissie 

- Overige jaarverslagen 2022: 

a. jaarverslag secretaris NVLKNF 

b. jaarverslag ledenadministratie 

c. jaarverslag secretaris SRBLKNF 

 inclusief financieel jaarverslag 

d. jaarverslag na- en bijscholingscommissie 

  inclusief financieel jaarverslag  

e. jaarverslag redactie Hoofdlijnen 

f. jaarverslag studentenraad 

14.55 uur 7. Vacatures/Bestuursverkiezingen 

 

15.00 uur    PAUZE 

 

15.15 uur 8. Vrijwilligersvergoedingen bestuur en commissies 

15.20 uur 9. Alpha-prijs 2022 

15.30 uur 10.  Tijdspad beleidsplan NVLKNF 2023-2028 

15.40 uur 11. Bestuursmededelingen 

16.10 uur 12. Rondvraag 

16.30 uur 13. Sluiting 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur 

 

Pauline Gans 

1e secretaris NVLKNF 

bestuur@nvlknf.nl 
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