
Algemene Ledenvergadering NVHVV 16 juni 2021 
 
Datum : Woensdag 16 juni 2021 
Tijd : 18.15-19.00 uur 
Locatie : Online via Teams  
Aanwezigen : Gerlinde, Jessica, Marja, Adelheid, Anja, Anoeska, Grietje, Guus, Karin, Kees, Margje,

 Marjo, Marlies, Resy 
 

 
Verslag 
 
1. Opening 

De voorzitter heet de aanwezige leden welkom. 
 

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld, er worden geen punten toegevoegd. 
 

3. Mededelingen 
Geen 
 

4. Vaststellen notulen ALV d.d. 16 september 2020* 
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 

 
5. Presentatie Jaarrapport 2020-2021 

Omdat de ALV vanaf 2020 nog één keer per jaar georganiseerd, zijn de jaarverslagen en 
jaarplannen samengevoegd tot één document: het Jaarrapport. Dit document is door het bestuur 
in maart vastgesteld en ligt ter bespreking en goedkeuring bij deze vergadering. Vanaf maart was 
het Jaarrapport te downloaden van de website. Er zijn geen reacties binnengekomen. 

 
6. Vaststellen Jaarrapport 2020-2021 

Het Jaarrapport 2020-2021 wordt zonder aanvullende wijzigingen goedgekeurd. 
 
7. Toelichten samenwerking DCVA 

Sinds 2021 is de NVHVV een samenwerking aangegaan met de Dutch CardioVascular Alliance. 
Het doel van de DCVA is de ziektelast als gevolg van hart- en vaatziekten in 2030 met een kwart 
te verminderen. Gedurende 2021-2022 wordt opnieuw bekeken of deze samenwerking en de 
bijdrage die wij betalen, nog steeds voldoende aansluiten op het doel van de NVHVV. 

 
8. Vaststellen Jaarrekening 2020* en decharge bestuur 2020 

De Jaarrekening 2020 wordt vastgesteld en het bestuur wordt decharge verleend over 2020. 
 
9. Vaststellen Begroting 2021* 

De Begroting 2021 wordt vastgesteld 
 
10. Vaststellen voorstel statutenwijziging i.v.m. WBTR 

Het voorstel wordt ingediend om te voldoen aan de nieuwe wet WBTR die per 1 juli ingaat. Een 
commissie vanuit het bestuur heeft naar de voorwaarden gekeken en doet een voorstel tot 
statutenwijziging. De ledenvergadering gaat akkoord met het wijzigen van de statuten. 

 
11. Bestuurlijke wisselingen 

De voorgestelde wisselingen (zie presentatie ALV) zijn besproken en zullen in de volgende ALV 
geaccordeerd worden. Op de website zijn de vacatures van vicevoorzitter en penningmeester 
opengesteld.  

 
12. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen. De voorzitter sluit de vergadering. 
 
* de financiële stukken kunnen wij op verzoek toesturen. 


