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ledendag 10 juni 2017.
Aanwezig waren 12 personen.

Elisabeth opent om 10:00 uur de bijeenkomst.

Zij verteld dat haar echtgenoot een andere baan aangeboden heeft gekregen in Australië. Dit houdt 
in dat Elisabeth gaat emigreren. Sandra, de huidige secretaris, heeft ook een andere baan gevonden, 
dus ook zij gaat weg. Door middel van een PowerPoint presentatie verteld Elisabeth wat er vandaag 
in de planning staat.

De afgelopen tijd zijn de ledenadministratie en marketing uitbesteed. De nieuwe voorzitter heeft al 
drie maanden met Elisabeth meegelopen, zodat er al sprake is van een gedegen inwerk periode.

Zoals op de vorige vergadering is gemeld, moest er van het subsidiebedrag van 2015 een deel terug 
betaald worden. Elisabeth geeft aan dat dit uiteindelijk een bedrag is geworden van €12.803,93 in 
plaats van €22.803,93. Over de subsidie van 2016 hoeft niets terugbetaald te worden. Er is dus meer 
in kas dan werd verwacht.

Er zijn heel veel verzoeken binnen gekomen om mee te werken aan onderzoeken. Op dit moment 
werken we mee aan de volgende onderzoeksvoorstellen:

−	 Doelmatigheid	Bariatrie	bij	obesitas.
−	 Storytelling	e-health.
−	 sex,	gender	and	lifestyle	changes.
−	 Voedingsinname.
−	 Cardio	risico’s	bij	obesitas.
−	 Slaapapneu.
−	 Create	Health.
−	 Reis	je	fit.

Welke	voorstellen	het	gaan	halen	is	nog	niet	bekend.	Van	ons	wordt	verwacht	dat	we	patiënten	
panels	gaan	samenstellen.	Hiervoor	zal	actief	moeten	worden	geworven	omdat	de	animo	onder	de	
leden op dit moment erg laag is.

Elisabeth	geeft	aan	dat	ze	erg	veel	gesprekken	heeft	gehad	met	Mary	en	Jos,	die	de	vele	kennis	
hebben gedeeld met haar en begrip te hebben voor de keuzes die zij op dit moment onder de 
huidige	omstandigheden	moet	maken.	Beiden	worden	bedankt	voor	hun	hulp	en	inzet	tijdens	de	
opstartperiode, en voor al het werk dat zij tijdens hun actieve lidmaatschap hebben verricht.

We zijn zichtbaar bij verschillende platforms, waaronder ziekenhuizen en verzekeraars. Dit zal alleen 



maar uitgebreid gaan worden. Omdat er op dit moment nog erg weinig mensen van binnen uit 
actief willen cq kunnen zijn, zullen we ook mensen van buiten moeten werven om werkgroepen te 
vullen. Dit heeft met name betrekking op onderzoek en wetenschap, voorlichting en communicatie, 
lotgenotencontact	(samen	zijn,	samen	doen)	en	Coaching	en	ondersteuning.	Ook	Lifestyle	en	
Zorginnovatie	behoren	tot	de	werkgroepen.	Het	laatst	genoemde	punt	is	met	name	het	modellen	
team.

Jos	geeft	aan	dat	er	veel	vraag	is	naar	modellen,	maar	dat	er	een	te	kort	is	in	het	aanbod	vanuit	het	
modellenteam. Er is een toename van vraag naar jeugdige modellen. Ook geeft hij met behulp van 
de modellen trainingen/scholingen. Er is onvoldoende aandacht voor de obese patiënt binnen de 
gezondheidszorg.

Elisabeth licht het jaarverslag en de jaarrekening van 2016 toe aan de hand van de presentatie. 
Omdat het voor haar een gebroken jaar is geweest, heeft dit jaarverslag een iets afwijkende inhoud. 
Hoewel	niet	uitdrukkelijk	vermeld,	zijn	er	de	afgelopen	tijd	ook	voor	media	optredens	geweest.	
Helaas	wordt	onze	doelgroep	regelmatig	op	een	verkeerde	manier	neergezet	door	de	media.	
Mediatraining is wellicht ook een punt van aandacht voor in de toekomst. Een actiepunt voor in de 
toekomst	is	het	mogelijk	maken	om	in	eigen	beheer	en	met	eigen	financiële	middelen	zelf	materiaal	
voor de media te produceren.

Hoewel	Elisabeth	aangeeft	dat	een	hoop	van	het	werk	wat	verricht	is	niet	zichtbaar	is,	geeft	Jos	aan	
dat	het	jaarverslag	heel	veel	inzicht	geeft	in	wat	er	nu	uiteindelijk	staat.	Hij	vraagt	zich	wel	af	wat	de	
status	is	van	de	contributie.	Elisabeth	geeft	aan	dat	expres	is	gewacht	met	de	contributie	voor	2017	
totdat	leden	kunnen	zien	dat	er	wat	wordt	gedaan.	Jos	vraagt	ook	of	er	met	de	nieuwe	huisstijl	ook	
nieuw foldermateriaal gaat komen.

Jos	vraagt	ook	of	er	al	een	keuze	is	genomen	welke	naam	er	in	stand	gehouden	wordt.	Elisabeth	
legt	uit	dat	de	Nederlandse	Obesitas	Vereniging	een	vereniging	is	met	leden.	De	stichting	kan	ook	
subsidie aanvragen als deze meer dan honderd donateurs heeft. Feitelijk zal dit inhouden dat de 
leden op termijn een brief zullen krijgen met het verzoek om over te gaan van de vereniging als lid 
naar	de	stichting	als	donateur.	Vooralsnog	zal	de	vereniging	blijven	bestaan	voor	de	subsidiestroom	
en de stichting zal de uitvoering verzorgen.

Er is een vrijwilligersbeleid gevormd met bijbehorende documenten. In de nabije toekomst moet 
het mogelijk zijn voor vrijwilligers om een cursus te volgen (bij eventueel PGO). Een goed idee is het 
volgen	van	cursussen	in	groepen.	Vanuit	het	bestuur	zou	dit	eventueel	gestimuleerd	worden	om	het	
aanbod te communiceren.

Tijdens	de	behandeling	van	het	financiële	deel	van	het	jaarverslag	wordt	gevraagd	of	een	
patiëntenvereniging	een	ANBI	status	kan	krijgen.	Elisabeth	geeft	aan	dat	dit	mogelijk	is.	Zij	daar	
naar	heeft	gekeken	en	naar	het	CBF-keurmerk.	Elisabeth	heeft	het	één	en	ander	aan	documenten	
gemaakt, zodat bijna alles klaar is om een aanvraag te gaan doen.

Jos	vraagt	of	er	in	toekomstige	jaarverslagen	een	regel	toegevoegd	kan	worden	bij	het	punt	
‘Zorgprofessionals” (pagina 6 jaarverslag 2016). Tijdens scholing en training van zorgprofessionals 
moet er zeker veel meer aandacht besteed gaan worden aan  gespecialiseerde zorg voor mensen 
met morbide obesitas.

Het	jaarverslag	wordt	goedgekeurd	door	de	aanwezigen.

De notulen van 14 januari 2017 zijn akkoord. (Deze waren reeds als bijlage verstuurd als onderdeel 
van de nieuwsbrief die op 10 februari 2017 is gemaild.)



Inez van den Anker stelt zich voor als vervanger van Elisabeth. Alle aanwezigen zijn akkoord met 
Inez	als	nieuwe	voorzitter.	Inez	verteld	ook	wat	over	May-Smit	Anema.	Ook	nu	zijn	alle	aanwezigen	
akkoord	met	May	als	de	nieuwe	secretaris.	Marjan	te	Niet	heeft	aangegeven	te	stoppen	als	
penningmeester.	Hier	is	nog	geen	vervanging	voor	gevonden.

Hierna	wordt	afscheid	genomen	van	Elisabeth	als	voorzitter.

Tijdens	de	rondvraag	vraagt	Jos	naar	aanleiding	van	uitingen	in	de	pers	of	er	frequenter	
persberichten verstuurd kunnen worden.

Rond	12:30	uur	is	het	formele	deel	klaar	en	wordt	iedereen	bedankt	voor	haar/zijn	aanwezigheid.
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