VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING KNMG DISTRICT VI ROTTERDAM E.O. OP
DONDERDAG 27 SEPTEMBER 2018 OM 18.45 UUR IN “LOMMERRIJK” TE ROTTERDAM
Aanwezig van het bestuur: mw. A.L. Jans, voorzitter; M.K. Briedjlal, vice-voorzitter,
R. Mijnster, secretaris; F.H. van den Burg, lid; mw. E.L. Boeke, lid; mw. B. Vis, lid en
K. van der Wel, student-lid
Afwezig: W. Shadmanfar, penningmeester; mw. F. Jiyan, lid; mw. S. van de Vondervoort,
student-lid
Aanwezig: 52 leden

1. Opening door de voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering om 18.45 uur en heet eenieder welkom.
2. Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen voorzitter.
De voorzitter introduceert het bestuur met vermelding van de mutaties:
- Conform het roulatiesysteem voor studentleden heeft Mijnster zijn functie als student-lid binnen het bestuur neergelegd. Hij is hierin opgevolgd door mw. S.
(Sanne) van de Vondervoort;
- Mijnster is tot het bestuur toegetreden als bestuurslid en heeft de functie van
secretaris hierin aangenomen;
- Vis is tot het bestuur toegetreden als algemeen bestuurslid.
4. Verslag van de Jaarvergadering dd. 5 oktober 2017.
Het verslag van de Jaarvergadering geeft geen aanleiding tot opmerkingen en wordt
ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de secretaris.
5. Jaarverslag secretaris 2017.
Het jaarverslag 2017 wordt door de voormalige secretaris, Van den Burg, aan de leden gepresenteerd. Het aantal leden van het district bedroeg 3696. Er werden in
2017 7 bestuursvergaderingen en 2 Jaarvergaderingen gehouden. Er werden 2 lezingen georganiseerd, genaamd “Het einde van antibiotica in zicht?” en “Innovaties in
de Geneeskunst”. Tevens werd er een sociale activiteit georganiseerd, genaamd
“Naar de haaien met de KNMG”. De secretariële ondersteuning van het bureau van
KNMG district VI is in handen van mw. J.C. Vos.
Er worden door de leden geen vragen gesteld over het jaarverslag.
6. Financiën.
Shadmanfar, penningmeester, heeft de begroting voor 2019 opgesteld. Bij afwezigheid van de penningmeester wordt deze door mw. Jans, voorzitter, tijdens de vergadering gepresenteerd. De voorzitter vertelt dat het beheer van de begroting centraal
plaatsvindt en dat de contributie wordt geheven door KNMG Centraal. De kosten
vallen in een aantal posten uiteen:
- Het organiseren van activiteiten (lezingen en een sociale activiteit);
- Sponsoring van studentenactiviteiten;
- Kosten met betrekking tot het secretariaat;
- Bestuurskosten.

De voorzitter vertelt dat het districtsbestuur voornemens is een congres te organiseren over de relatie tussen Tandheelkunde en Geneeskunst. Om deze reden is in de
begroting voor deze activiteit dan ook geld gereserveerd. Dit is dus een extra kostenpost.
Vanuit de zaal komt de vraag of het district niet zelf kan beschikken over de contributie, gezien het geld van de leden zelf is en de contributie vanuit hen geschonken
wordt aan het district. De voorzitter antwoordt hierop dat het Federatiebestuur van de
KNMG dit niet op deze manier ziet. Zij antwoordt dat wij als district geen rechtspersoon zouden zijn en ook geen eigen rekening zouden mogen hebben. Het heffen van
de contributie en het beschikken hierover moet dus wel gecentraliseerd verlopen via
KNMG Centraal.
7. Rondvraag.
De leden hebben geen vragen.
8. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 19.00 uur.
Aansluitend aan de Jaarvergadering volgt de lezing “Euthanasie in de praktijk”.

