
 
 
Besluiten Ledenraad 24 juni 2021 

1 

 

 

 

Op 24 juni vond een bijeenkomst plaats van de Ledenraad van V&VN. Helaas was het 

vanwege de ontwikkelingen rond Covid-19 een bijeenkomst in ms teams. De bijeenkomst 

werd voorgezeten door Jelmer van der Burg, voorzitter van de Ledenraad. Hieronder volgt 

een overzicht van de belangrijkste gespreksonderwerpen: 

 

Nieuwe afdeling V&VN Vallen, Fracturen & Osteoporose 

De Ledenraad ging akkoord met de aansluiting van de Beroepsvereniging voor Valpreventie, 

Fractuur & Osteoporose en richtte daartoe een nieuwe afdeling in. Welkom! 

 

Verantwoording over 2020 

Het jaarverslag 2020 en de jaarrekening bevatten respectievelijk de inhoudelijk en de 

financiële verantwoording van de activiteiten van V&VN uit 2020. Aan de hand van deze 

documenten blikte de Ledenraad terug op het afgelopen jaar. Meer info is terug te vinden op 

de website: https://www.venvn.nl/jaarverslag2020/  

 

Eerste kwartaal 2021 

Niet alleen keek de Ledenraad terug naar het voorgaande jaar, ook werd beschouwd hoe de 

resultaten waren van het eerste kwartaal van het huidige jaar. De Ledenraad wisselde met het 

bestuur van gedachten over enkele thema’s, waaronder de mogelijkheden die V&VN heeft om 

invloed uit te oefenen op beschikbare stages, op preventie en op de manieren waarop 

verpleegkundigen worden betrokken bij het beleid in instellingen. Het bestuur gaf aan de 

suggesties mee te nemen. 

 

Strategische agenda 

Het bestuur lichtte toe hoe de bestuursleden aan de slag zijn gegaan met het ontwikkelen van 

een strategische agenda. Bestuursleden hebben gesprekken gevoerd met tientallen 

individuele leden en met bestuursleden van afdelingen/platforms. Daarnaast wordt in 

gesprekken met externe partijen aandacht besteed aan de uitdagingen waar onze 

beroepsgroepen zich de komende jaren voor gesteld zien. Dit wordt uitgewerkt in een 

strategische agenda, die de basis gaat vormen voor de activiteiten van V&VN in de komende 

jaren. Belangrijke pijlers van de strategische agenda worden activiteiten rond het delen van 

kennis, het uitoefenen van invloed en het onderwijs. 
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Contributie 2022 

De contributie voor 2022 wordt als volgt:  

 

Soort lidmaatschap 2020 (€) 2021 (€) 2022 (€) 

    

Basis 69,00 74,00 75,50 

Buitengewoon lid 69,00 74,00 75,50 

Student 28,50 30,00 - 

Gepensioneerde 28,50 30,00 30,50 

Kwaliteitsregister V&V 67,00 72,00 73,50 

    

Afdeling 1e tarief 20,50 20,50 20,50 

Afdeling 2e tarief 40,50 40,50 40,50 

Afdeling 3e tarief 61,00 61,00 61,00 

Afdeling 4e tarief 81,00 81,00 81,00 

 

Voor studenten wordt het lidmaatschap m.i.v. 1 januari 2022 gesteld op € 0,00. Daar wordt 

een passend aanbod bij ontwikkeld. 

PK 24 juni 2021 

 

 

De volgende vergadering vindt plaats op 16 september 2021 

 

 


