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Amsterdam, 3 februari 2020
Hierbij de notulen van de 21e Algemene Leden Vergadering:
Donderdag 30 januari 2020

Aanwezig (bestuur): DJ. Hijnen (voorzitter); A. Gostynski; M Bekkenk, S Gibbs (nieuwe
voorzitter)
1. Mededeling: Marcel Jonkman lecture zal jaarlijks worden georganiseerd tijdens
NVED congres. Waarschijnlijk zal een opkomend talent die hiervoor worden
uitgenodigd op voorspraak van de universitaire centra. Details worden nog
bekeken.
2. Programma Cie meldt evaluatie 2019, gepresenteerd door Michiel van Geel (file
met details bij van Geel opvraagbaar). Goede waardering en opkomst blijft. Dit jaar
gekozen voor klinisch en experimenteel onderzoek wat meer te mengen. Posters
wat minder toeloop. Zodoende wat aanpassing ruimte voor posters. Gastsprekers
allen goed tot zeer goed beoordeeld. Inzendingen abstracts 56 door afwezigheid
lumc. Alvast voor de zekerheid: 15-10-2020 deadline NVED symposium 2021
3. Website: dit jaar veel beter. Geen commentaar vanuit leden, wel wat in in
geïnvesteerd, maar duidelijk betere functionaliteit nu.
4. Financiën nieuwe kas controle Cie (Maastricht ipv Groningen). Antoni legt uit dat
vorig jaar ingecalculeerd verlies is gemaakt. Extra kosten band vanwege lustrum.
Nu sneller inkomsten inschrijvingen door early bird fee. Financieel is de vereniging
gezond. Er zijn geen vragen vanuit de zaal.
5. Vanuit de Nvdv vragen over notulen, begroting en jaarrekening, deze worden als
niet professioneel gezien. Er zal een gesprek gevoerd worden met Nvdv.
Afwachten wat de wensen en vragen zijn vanuit NVDV. Wellicht zal er meer inzet
komen voor administratieve en financiële klussen vanuit NVDV. Wel is er enige
ongerustheid voor verliezen eigen identiteit. Gezien de unieke combinatie van
dermatologen en niet-arts-onderzoekers zou de Nvdv trots mogen zijn dat er voor
dermatologen (io) een unieke kans is om contact te maken met de basale
wetenschap. Dit zit verder niet in het curriculum van aio’s.
6. Volgend jaar zal op 28 en 29 januari 2021 in Lunteren wederom het congres
plaatsvinden.
7. Gibbs vervangt Hijnen als voorzitter vanaf nu, Hijnen blijft in het bestuur als
algemeen lid. Hijnen wordt bedankt voor zijn inzet en krijgt een applaus en cadeau.
8. Aangezien er soms specifieke wensen zijn abstracts niet te publiceren in het NTDV
zal er een zogenaamde “Opt out” optie komen om publicatie in tijdschrift te
voorkomen.
9. Rondvraag: waarom is de vergadering in het Nederlands en niet in het
Engels. Discussie makkelijker? Aangezien er nauwelijks niet Nederlands
sprekenden aanwezig zijn bij ALV wordt ervoor gekozen de ALV voorlopig
toch in het Nederlands te houden.
10. Datum volgende ALV: donderdag 28 januari 2021
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11. Sluiting
Met vriendelijke groet,
dr. M.W. Bekkenk
secretaris NVED
Afd. Dermatologie, AMC Amsterdam, email: m.w.bekkenk@amsterdamumc.nl

