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Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering 19-05-2021 
 
Datum en tijd: 19 mei 2021, 17.30 – 18.15 uur 
 
Aanwezige bestuursleden: Sandra Mulkens (vz), Gerard de Roos, Hermien Elgersma, Hanneke 
Schaapherder, Rena Braams (nt) 
 
Afwezige bestuursleden: Liesbeth Libbers, Herman den Dulk, Sebastián Cardona Cano 
 
Aanwezige leden: 
Jolanda Kool, Accare 
Jacqueline van Vlerken, GGz Oostbrabant 
Annemarie van Elburg, Co-Eur / Altrecht Eetstoornissen Rintveld 
Didi Claessens, Mutsaersstichting 
Eta Mulder, Altrecht Eetstoornissen Rintveld 
Karin Tobias-Dillen, Ggz Centraal  
Rudolf Keijzer, Co-Eur 
 

Opening (Sandra Mulkens) 
Sandra Mulkens opent de vergadering om 17.34 uur en heet aanwezigen welkom. 

Huidige bestuursleden (Sandra Mulkens) 
Sandra Mulkens benoemt de huidige bestuursleden en hun termijnen. Gerard de Roos zal per november 
’21 zijn eerste termijn als penningmeester doorlopen hebben, en heeft desgevraagd aangegeven 
voornemens te zijn om een tweede termijn in te gaan als penningmeester. Hierover zal gestemd worden 
tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 oktober ’21 (tijdens de NAE-dag). 
Liesbeth Libbers neemt per vandaag afscheid, maar kan helaas niet aanwezig zijn vanwege 
werkzaamheden elders. 

Jaarplan 2021 / update activiteiten NAE (Sandra Mulkens)  

• Pro-ana actieagenda; Sandra Mulkens geeft uitleg over de actieagenda vanuit VWS. Hiervoor is 
de NAE kartrekker. Momenteel wordt een projectleider gezocht die zorg kan dragen voor de 
uitvoer hiervan. Bijlage 1 geeft informatie over deze Actieagenda 

• Uitvraag Acute Zorg / de Nederlandse GGz; Gezien de aanwezigen van de ALV dezelfde zijn als van 
het Managersoverleg, wordt niet verder uitgeweid over dit agendapunt 

• Nieuwe website NAE & Sociale Kaart; Gezien de aanwezigen van de ALV dezelfde zijn als van het 
Managersoverleg, wordt niet verder uitgeweid over dit agendapunt 

• World Eating Disorders Action Day, 2 juni ’21; Rena Braams geeft een update van de te 
organiseren activiteiten en vraagt aanwezigen om een bijdrage te leveren aan de paarse uiting 
(middels aanschaf van paarse WEDAD-t-shirts en /of paarse WEDAD-vlaggen), het aanschaffen 
van de Aankaarten en het leveren van inhoud aan de livestream die via Instagramkanaal 
WEDADNederland te zien is.  

Penningmeester / Financiën (Gerard de Roos)  

• Begroting 2021 (formele goedkeuring); Gerard de Roos, ten tijde van de vorige ALV, 
tijdens het eCongres van 26 november 2020, was het niet mogelijk om een online 
stemming uit te brengen. Hierdoor heeft er geen goedkeuring van de begroting voor 2021 
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plaats kunnen vinden. Gerard de Roos vraagt vandaag aan aanwezigen formeel 
goedkeuring voor de begroting 2021. Er komen geen vragen; de begroting voor 2021 
wordt vastgesteld. 

• Roulatiesysteem Kascommissie; Gerard de Roos geeft nogmaals uitleg over 
roulatiesysteem. Dit is eerder uitgelegd tijdens de ALV van 26 november ’20, echter het 
blijkt alsnog lastig om een Kascommissie samen te stellen. Gerard de Roos vraagt 
aanwezigen nogmaals aandacht voor dit roulatiesysteem en de datum waarop zij als 
lidinstelling ingepland zijn om een bijdrage hieraan te leveren.  

• Conceptjaarrekening 2020; Gerard de Roos geeft uitleg over verschil begroting en 
realisatie; door verschillende onzekerheden en annuleringen door Corona, blijkt er een 
minder groot verlies dan vooraf begroot. Conceptjaarrekening is (zoals de naam zegt) nog 
in conceptvorm, de kascommissie moet nog goedkeurig geven. Aanwezigen geven 
akkoord, onder voorbehoud van akkoord kascommissie. Dit zal worden geagendeerd bij 
de ALV van 14 oktober ’21. 

Secretaris (Hermien Elgersma)  

• Conceptnotulen ALV november ’20; Deze zijn enige tijd geleden op het besloten 
ledendeel van de NAE-website geplaatst. Er zijn geen vragen / aanvullingen op notulen 
ontvangen voorafgaand aan de ALV. Er komen eveneens geen vragen/opmerkingen van 
aanwezigen. De notulen worden vastgesteld.  

• Aantallen NAE-leden; zoals in de grafiek te zien is, loopt het aantal individuele leden iets 
terug. Dit is een jaarlijkse trend, te onderbouwen doordat werkgevers van individuele 
leden lidinstelling worden van de NAE. Een enkel lid zegt op wegens werkzaamheden in 
ander werkveld of pensioen.  

K-EET UPDEET (Hermien Elgersma) 
Gezien de aanwezigen van de ALV dezelfde zijn als van het Managersoverleg, wordt niet verder uitgeweid 
over dit agendapunt 

Afscheid Liesbeth Libbers 
Sandra Mulkens staat stil bij het afscheid van Liesbeth Libbers, na 6 jaar bestuurslid te zijn geweest. Zij 
bedankt haar voor haar inzet en bijdragen van afgelopen twee bestuurstermijnen.  

Rondvraag 
Er komen geen vragen voor de rondvraag.  

Sluiting 
Sandra Mulkens dankt aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de algemene ledenvergadering om 18.25 
uur.  

 
Bijlage 1: Pro-ana Actieagenda 
Bijlage 2: Powerpointslides ALV 


