
 
 
 
 
 
Notulen van de Algemene Vergadering van de Nederlandse Wetenschappelijke 
Vereniging van Tandartsen woensdag 18 november 2020 – Hotel Breukelen 

 
 

Bestuur: 
Mevrouw Drs. M. de Bakker - Ruige, voorzitter 
Mevrouw Drs. H.H. Hofland - Hansma, penningmeester 
Mevrouw Drs. R.A.M. de Jong - Gosselink, secretaris – via zoom 

 De heer Dr. R.J.J. van Es, lid 
 Mevrouw Dr. L.A. Jongsma 
 Mevrouw Drs. V. Lu 
 

Leden aanwezig: 
Bestuur: 6 bestuursleden 
5 leden – namen liggen ter inzage bij het secretariaat 
 

1. Opening 
Om 17.15 uur opent de voorzitter, mevrouw Drs. M. de Bakker - Ruige, de vergadering met een woord 
van welkom voor de aanwezigen. In deze bijzondere tijd – COVID 19 – heeft het bestuur besloten deze 
ALV live te organiseren, aangezien het prettig is, zeker tijdens een ALV direct contact met de leden te 
hebben. Daarnaast is de laatste jaren gebleken dat niet meer dan een  tiental leden de ALV bijwonen. 
Het is goed te zien dat de aanwezigen de moeite hebben genomen naar Breukelen te komen voor de 
ALV NWVT.  
De voorzitter vraagt of de vergadering opmerkingen heeft, dan wel aanpassingen nodig acht betreffende 
de agenda. De vergadering is akkoord met de opgestelde agenda. 

 
2. Notulen algemene vergadering d.d. 14 juni 2019 

Naar aanleiding van de tekst en inhoud van de notulen zijn er geen vragen. 
De notulen worden vervolgens door de vergadering goedgekeurd. 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Afzeggingen voor de vergadering zijn ontvangen van 2 leden. De lijst ligt ter inzage bij het secretariaat. 
De voorzitter memoreert het overlijden in februari 2020 van Hans Groeneveld: geliefd erelid, oud 
penningmeester NWVT en altijd enthousiast betrokken bij de NWVT. Een onverwachts en groot verlies. 
De voorzitter vraagt om een moment van stilte voor de leden die de vereniging zijn ontvallen. 
 

4.  Jaarverslag 2019 NWT 
Naar aanleiding van de inhoud van het verslag zijn er geen vragen of opmerkingen. Het jaarverslag 2019 
en de toelichting op de komende activiteiten wordt door de vergadering ongewijzigd goedgekeurd. 
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5.  Verantwoording financieel beheer van de penningmeester 
A.  Financieel verslag 2019 

Het verslag over 2019 is door de penningmeester, mevrouw Hofland - Hansma, opgesteld.  
Het jaar 2019 is financieel afgesloten met een positiefresultaat. Toelichting:  
Het ledenaantal is minder afgenomen. De cursussen laten een positief resultaat zien en een extra cursus 
is ook nog georganiseerd in 2019. De opbrengsten vanuit rente/dividenden laat in 2019 een positief 
resultaat zien. Het lustrumcongres verliep dit jaar financieel teleurstellend, ondanks dat het congres 
inhoudelijk interessant was en soepel en gezellig verliep. Ook heeft het congres veel nieuwe leden 
opgeleverd. 
Uitgaven: De uitgaven zijn redelijk conform de begroting verlopen en laten geen bijzonderheden zien. 
De NWVT staat er financieel goed en stabiel voor en sluit 2019 met een positief resultaat. 
De vergadering heeft geen vragen en opmerkingen over het financieel verslag 2019. 
 

B. Verslag kascommissie 
De penningmeester laat namens de kascommissie het volgende weten: De kascommissieleden, de heren 
Frowijn, voorzitter en Plaisier, lid, hebben op 8 november 2020 met de penningmeester van de NWVT 
digitaal de staat van baten en lasten 2019 doorgenomen, alsook de begroting 2021. Het is niet de taak 
van de kascommissie om het beleid van de vereniging te controleren. De kascommissie heeft inzage 
gekregen in de stukken met betrekking tot de financiën van de vereniging en antwoord gekregen op 
haar vragen betreffende het beleid. De kascommissie laat weten dat zij akkoord is met de verslaglegging 
door de penningmeester en haar hiermee ook complimenteert. De kascommissie is tevreden over het 
gedegen en duidelijke financiële beleid. De kascommissie stelt de vergadering voor om het bestuur te 
dechargeren voor het in het verslagjaar 2019 gevoerde financiële beleid. 
 

C. Decharge van het bestuur voor het financieel gevoerde beleid over het jaar 2019 
De voorzitter dankt de kascommissie voor de door haar verrichte controles. De voorzitter 
complimenteert de penningmeester voor het financieel verslag en het door haar gevoerde financiële 
beleid. De vergadering gaat met applaus akkoord met de decharge van het bestuur voor het financieel 
gevoerde beleid over het jaar 2019. 
 

D. Benoeming kascommissie 
De penningmeester spreekt haar dank uit naar de leden van de kascommissie. De voorzitter van de 
kascommissie, de heer E.M.S. Frowijn, treedt statutair af. Het huidige kascommissielid, de heer  
A.J. Plaisier, wordt voorzitter en het voorstel om de heer T.W. Domburg te benoemen als lid van de 
kascommissie wordt door de vergadering unaniem akkoord bevonden. De samenstelling van de 
kascommissie november 2020 – november 2021 wordt hiermee: A.J. Plaisier – voorzitter en  
T.W. Domburg – lid. 
 

6.  Beleggingscommissie    
Namens de Beleggingscommissie doet de heer J. van der Pol verslag: Het verslag van de 
Beleggingscommissie is opgesteld door de heer H. Donker. De commissie bestaat in het jaar 2019 uit 
mevrouw Hofland – Hansma (per juni 2019 penningmeester NWVT en voorzitter commissie), de heren 
Van der Pol, Ter Brugge, Donker, Groeneveld en Altman. De Beleggingscommissie is in het verslagjaar 
2019 tweemaal bijeengekomen en wel op 19 maart en 17 september. De vergaderingen van de 
Beleggingscommissie werden voorafgegaan met een overleg over de portefeuille met Minou Tiessens: 
beleggingsspecialist bij ABNAMRO MeesPierson – kantoor Zeist. 
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Het jaar 2019 was  een zeer  goed beleggingsjaar, met name voor de aandelen . Na de enorme 
koersdaling van de aandelenkoersen eind  2018, zijn de aandelenkoersen in 2019  niet alleen hersteld, 
maar lieten ook een goede waarde vermeerdering zien. Het jaar 2019 is afgesloten met een winst  
van 16,65% . Daarvan maakten de aandelen 15,29 % uit. 
In het vierde kwartaal heeft een onttrekking van € 50.000 plaats gevonden, ten behoeve van de 
organisatie van het lustrum. Het betrof een opname naar rekening courant van de gemaakte reservering 
voor het lustrum. 
Binnen het profiel “matig defensief” is de verdeling van de NWVT portefeuille:  54.3 % aandelen,  
26.3% obligaties, 2.5% alternatieve bellegingen en 16.8 % liquiditeiten. 
Helaas heeft de Belegginscommissie in februari 2020 afscheid moeten nemen van Hans Groeneveld. De 
commissieleden zijn hem zeer erkentelijk voor zijn professionele adviezen. 
In 2020 is de NWVT door de Corona pandemie weer geconfronteerd met forse koersverliezen. Op dit 
moment van schrijven zijn die verliezen al weer wat hersteld, maar de toekomst is nog erg onzeker. 
De bank heeft aangekondigd dat de bankkosten dit jaar fors zullen stijgen, misschien moet gedacht 
worden aan een andere opzet van vermogensbeheer.  
De voorzitter bedankt de Beleggingscommissie voor haar inzet en verslag. 

 
7.  Beleid NWVT 

In het jaarverslag NWVT 2019 is aangegeven waar de NWVT zich mee heeft beziggehouden in dat jaar.  
Deze activiteiten zijn en worden voortgezet in dit jaar – 2020 - en de komende jaren. 
De NWVT is de wetenschappelijke vereniging voor álle tandartsen met specifieke aandacht voor de 
tandarts algemeen practicus. De rol van de NWVT zal steeds prominenter worden: 
De algemeen practicus heeft de centrale rol in de behandeling van de patiënt: als behandelaar en 
verwijzer.  
De Mondzorg is flink in beweging: op organisatorisch – en inhoudelijk vlak. 
Dit jaar heeft aangetoond dat samenwerking van belang is om snel en adequaat te handelen. Het virus 
heeft hier ook binnen de mondzorg zijn weerslag op gehad. 
De FTWV– de Federatie Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen – laat zien dat gezamenlijk 
doelen nagestreefd worden en ook als een stem gesproken kan worden. Ook de komende jaren zal de 
NWVT als lid nauw betrokken blijven bij de FTWV. 
De NWVT agendeert bij de FTWV de verplichting tot het volgen van bij- en nascholing. Tot op heden 
wordt hier door het veld niet veel haast mee gemaakt. Zorgelijk en niet aansluitend op de gewenste 
transparantie.  
Het is voor de NWVT evident dat bij- en nascholing geaccrediteerd moet zijn. 
De registratie van de verplichte deskundigheidsbevorderende activiteiten kan door een onafhankelijk 
register plaatsvinden. De tandarts kan dit zelf ook bijhouden als hij of zij dat wil. 
De W van Wetenschappelijk zal de NWVT blijvend waar moeten maken in de toekomst, o.a. door het 
stimuleren van onderzoek, middels het uitreiken van prijzen en het ter beschikking stellen van financiële 
middelen uit het NWVT Fonds en het ontwikkelen en geven van cursus. Dit laatste noodgedwongen in 
2020 ook online. A.s. jaar zal de NWVT webcursussen blijven geven in combinatie hopelijk met real live 
cursussen. Ook in 2021 zet de NWVT in op cursussen, die de richtlijnen van het KIMO behandelen.  
 
De werkgroep Cariologie en Restauratief ontwikkelt voor 2021 activiteiten: cursussen, artikelen en 
wellicht nog andere bijdragen. NWVT bestuurslid Leontine is vertegenwoordigd in deze werkgroep. 
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De brainstormgroep Communicatie zal in 2021 haar plan ontvouwen om de communicatie van de NWVT 
naar een hoger plan te tillen. De ideeën zijn in ieder geval talrijk. 
 
De lijn van de NWVT blijft gericht op de inhoud van het vak. In de statuten is ook sinds jarenlang 
opgenomen: het brengen van de wetenschap in de praktijk. 
 
Net als vorig jaar is dit jaar ook bevestigd dat de NWVT zich duidelijk moeten richten op de jonge 
tandarts en de studenten om het ledenaantal niet verder terug te laten lopen. Deze doelgroepen zijn al  
eerder tijdens een Algemene Vergadering van de NWVT duidelijk als speerpunt benoemd. De analyse 
laat zien dat de NWVT op de goede weg is, maar zeker hier aandacht aan moet blijven besteden. 
Het blijkt dat het beleid van de NWVT en het betrekken van  jongeren bij de vereniging langzaam aan 
zijn vruchten afwerpt. Commissies worden mede bezet door jonge tandartsen. 
Voor de komende jaren is het uitgangspunt van de NWVT dat zij de ingeslagen weg betreffende de 
organisatie van avond cursussen zal voortzetten. 
Met alle activiteiten die de NWVT onderneemt en als duidelijke vertegenwoordiger van de basis van ons 
vak: de tandarts algemeen practicus , meent het bestuur met de NWVT een goede en heldere positie en 
toekomst tegemoet te kunnen gaan.  
Het beleid van de NWVT wijzigt in de komende jaar / jaren niet echt. De accenten worden hier en daar 
misschien verschoven.  
Wat doet de NWVT in concreto in 2021 – om het op korte termijn even weer te geven: 

- NWVT cursussen : web en live 
- Studentencontacten en Contacten young professionals blijven uitbreiden. De NWVT organiseert 

hiertoe per opleidingsplaats workshops en lezingen.  
- Stimuleren van onderzoek door middel van het uitreiken van prijzen: o.a. de NWVT Hamer 

Duyvenszprijs voor het beste proefschrift, de NWVT master scriptie prijs, en natuurlijk het 
NWVT Fonds waaruit een bijdrage aangevraagd kan worden voor onderzoek. 
Deze onderzoeken en gerelateerde prijzen zijn gericht op de tandarts algemeen practicus 

- Lidmaatschap in combinatie met activiteiten blijft een punt van aandacht 
De voorzitter vraagt de leden ideeën, suggesties en vragen te delen.  
De vergadering kan zich vinden in het beleid van de NWVT en gaat hiermee akkoord. 
 
De heer Barnasconi complimenteert het bestuur met het beleid voor de nabije toekomst. Hij vraagt het 
bestuur hoe de NWVT aankijkt tegen het krachtenspel betreffende de toekomst van het KIMO. De 
samenwerking tussen de KNMT – ANT en de FTWV verliep nogal stroef. 
De voorzitter licht toe dat het bestuur FTWV in juni 2020 een wijziging heeft ondergaan:  
2 bestuursleden, waaronder de voorzitter NWVT, zijn teruggetreden. Daarnaast is de voorzitter FTWV 
ook teruggetreden. De nieuwe voorzitter FTWV is Sonja Kalf (VBTGG) en geeft invulling aan deze functie 
naar de wens van de leden FTWV. Per 1 januari 2021 zou de inrichting van het KIMO 2.0 afgerond 
moeten zijn. Het zal lastig worden om dit te effectueren. 
Het uitgangspunt van de FTWV is dat het KIMO als onafhankelijke organisatie moet kunnen 
functioneren. De NWVT participeert actief in de FTWV, tijdens de ALV’s, in ROC’s en klankbordgroepen 
per richtlijn.  
Op een vraag over de financiering van het KIMO laat de voorzitter weten dat de tandartsleden KNMT 
het bedrag benodigd voor de ontwikkeling van richtlijnen jaarlijks (voor een periode van 5 jaar) zullen 
afdragen aan het KIMO. De FTWV staat op het standpunt dat dit door de tandartsen wordt betaald en 
zodanig dan ook zichtbaar moet zijn bij de factuur voor het lidmaatschap KNMT – het zgn. oormerken. 
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Het is van belang dat de stem van de algemeen practicus wordt gehoord, zeker gezien het feit dat 
richtlijnen ontwikkeld worden voor de algemeen practicus. 
 
De heer Barnasconi merkt op dat de komende jaren 40% van de tandartsen uittreedt. Dit kan een 
probleem vormen, aangezien de verhoging van het aantal nieuwe opleidingsplaatsen vooralsnog geen 
doorgang zal vinden. Dit is een dossier voor de beroepsorganisatie, echter dit zal ook zijn weerslag 
wellicht krijgen op de NWVT. Het betrekken van de wetenschappelijke verenigingen bij dit onderwerp is 
wenselijk. Vanwege de terugtreding door deze 40% zal de beroepsgroep een andere manier van 
samenwerking moeten vinden. De heer Barnasconi mist de urgentie van dit probleem bij de 
beroepsgroep. Wellicht kan de NWVT hierin een aanjaagfunctie op zich nemen. 
De voorzitter merkt op dat dit probleem bij de NWVT speelt: veel tandarts leden vallen binnen de groep 
55+ en verlaten de NWVT als lid binnen de komende jaren. Jonge tandartsen hebben veelal de insteek 
om niet lid te worden van een vereniging; het ‘’what’s in it for me’’ speelt sterk mee. 
De NWVT zal zeker haar beleid hier op moeten inrichten en staat open voor suggesties hoe hier mee om 
te gaan. Wellicht kan hierover een brainstormsessie worden georganiseerd. 

 
8. Begroting 2021 en vaststellen van de contributie 

De penningmeester licht de begroting 2021 toe. Opgemerkt wordt dat voor 2021 ongeveer gelijk zal 
blijven aan 2020. De begroting voor 2021 laat een nadelig saldo zien van EUR 29.300,-. 
Dit wordt mede veroorzaakt door de vele activiteiten van de NWVT, alsook het begrootte bedrag van 
EUR 8.000,- ten behoeve van Ontwikkelingen, Onderzoek en Innovatie. In 2020 was dit bedrag gesteld 
op EUR 15.000,- inclusief uitkeringen aan Prijzen en het NWVT Fonds. De keuze is gemaakt om dit te 
splitsen in 2021: de uitgaven aan prijzen liggen vast; het bedrag ten behoeve voor ontwikkelingen is 
variabel. Mocht blijken dat de beleggingen tegen gaan vallen, dan kan bij deze begrotingspost hierop 
worden ingespeeld. Vooralsnog is geen dotatie opgenomen ten behoeve van het 24ste Lustrum NWVT in 
2024. Verder laat de begroting geen verschuivingen zien. 
De vergadering heeft geen vragen over de begroting.  
De penningmeester vraagt de vergadering toestemming om het nadelig saldo te kunnen opnemen 
vanuit het vermogen, indien dit noodzakelijk is. De vergadering gaat hiermee akkoord. De begroting 
wordt door de vergadering goedgekeurd en hiermede wordt de contributie voor 2021 vastgesteld op 
EUR 97,50. 

 
9. Bestuurssamenstelling NWVT 
A. Het bestuurslid Rachel de Jong – Gosselink treedt af en is statutair niet meer herkiesbaar. De voorzitter 

bedankt Rachel voor haar inzet als bestuurslid: Spijtig voor iedereen dat je deze avond hier niet kan zijn. 
Oorzaak is de Corona – je kan moeilijk weg nu uit Spanje. Rachel zal gemist worden: haar scherpe en 
kritische blik is waardevol geweest. Voordat een besluit genomen kon worden trachtte jij vaak een 
oplossing van meerdere kanten te benaderen, waardoor dit soms verrassende wendingen opleverde. Je 
krijgt nu meer tijd voor je gezin – zeer waardevol. 

 Rachel, we hebben genoten van jou. Jij gaat nu genieten van de tijd die je krijgt. 
 We wensen jou het allerbeste en heel veel dank namens de NWVT leden en het bestuur. 
B.  Statutair is het bestuurslid mevrouw M. de Bakker-Ruige, voorzitter, niet meer herkiesbaar. Het bestuur 

stelt voor de bestuurstermijn van mevrouw De Bakker-Ruige te verlengen tot de jaarvergadering in 
2021. Een en ander om de continuïteit binnen het bestuur te waarborgen. 

 De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord. 
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C. Het bestuur stelt voor Dr. R.J.J. van Es te herbenoemen tot bestuurslid van de NWVT voor de periode 
van 3 jaar. De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord. 

 
D.  Het bestuur stelt voor M.A.C.H. van Dooren te benoemen tot bestuurslid van de NWVT voor de periode 

van 3 jaar. Tijn is afgestudeerd aan ACTA in 1995. Daarna is hij werkzaam geweest bij de Koninklijke 
Marine, heeft hij de opleiding tot tandarts gnatholoog gedaan bij UMCU en afdeling Bijzondere 
Tandheelkunde UMCU. Een jaar op Aruba gewerkt, bij Isala Zwolle werkzaam geweest bij het Centrum 
voor Tandheelkunde in Bijzondere Gevallen en Tijn heeft nu zijn eigen tandartsenpraktijk in Zutphen. 
Bestuurlijk is Tijn in het verleden lid geweest van bestuur NVGPT, bij- en nascholingscommissie COBIJT, 
secretaris en penningmeester Tandartsenkring Zutphen. Momenteel is Tijn nog lid van de 
wetenschappelijke commissie NVGPT. De kennis en achtergrond van Tijn zullen een goede meerwaarde 
vormen voor de NWVT. Het gezamenlijke enthousiasme van bestuur en Tijn om in 1 bestuur te zitten is 
ruim aanwezig.  Het bestuur van de NWVT vraagt de vergadering om in te stemmen met het voorstel om 
Tijn van Dooren te benoemen als bestuurslid van de NWVT. 

 De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord. De voorzitter heet Tijn van harte welkom. 
Tijn laat weten enthousiast te zijn over de wetenschappelijke vereniging NWVT. Hij geeft aan te 
bemerken dat het tandheelkundig veld versplinterd is,  terwijl juist samenwerking van belang is. 
Tijn kijkt uit naar een mooie tijd in en met het NWVT bestuur. 

  
Het bestuur bestaat na de bestuurswijzigingen uit de volgende personen: 

• Mw. M. de Bakker – Ruige, voorzitter 
• Mw. H.C. Hofland – Hansma, penningmeester 
• Dr. R.J.J. van Es, lid  
• Mw. Dr. L.A. Jongsma, lid 
• Mw. V. Lu, lid 
• De heer M.A.C.H. van Dooren 

 
10.  Installatie nieuwe leden 

In 2020 hebben zich tot op heden 115 nieuwe leden aangemeld. De nieuwe leden worden door de 
vergadering welkom geheten en zijn hiermede geïnstalleerd. 
 

11.  Rondvraag en sluiting 
 Rob Barnasconi complimenteert het bestuur en de penningmeester voor hun inzet en resultaat. 
 De penningmeester geeft aan dat alles intern binnen de NWVT goed en strak geregeld is. De inzet  
 van Gaby van Notten van het bureau, dat de werkzaamheden voor de NWVT verricht, is hierbij 

onontbeerlijk. De voorzitter haakt hierop in en onderstreept het gemelde door de penningmeester. 
 Gaby verricht veel werk en levert goede ondersteuning aan het bestuur en alles in een goede  

verstandhouding en sfeer. Heel plezierig en dank hiervoor. 
 
 Joost van der Pol geeft aan dat het voor het evenwicht binnen het bestuur goed is dat nu een man is 

benoemd als bestuurslid. Hij wenst het bestuur veel succes. 
 

De voorzitter benadrukt bij haar afsluiting dat het bestuur altijd open staat voor suggesties. De 
voorzitter, mevrouw M. de Bakker-Ruige, sluit de vergadering rond 18.20 uur onder dankzegging voor 
ieders aanwezigheid en positieve bijdrage. De ALV wordt gevolgd door de NWVT cursus: KIMO richtlijn 
Antistolling – via Livestream. 


