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Verslag Algemene vergadering VVOVAZ  op vrijdag 15 maart 2019 van 9u15- 15u   -  zaal  G02-G03-
G04 nabij het onthaal van  Zorgnet-Icuro -  Guimardstraat 1, 1040 Brussel  

9u15:   Registreren voor de algemene vergadering – statutair gedeelte    

9u30 – 10u30:   Start algemene vergadering  

     9u30 – 10u   Deel I: Statutair gedeelte    

 Aanwezige leden: 38 – 1 lid had nog geen stemrecht – 7 leden hadden een volmacht. 
 De 37 stemgerechtigde leden ontvingen een stemformulier voor de algemene vergadering.  
 De 7 volmachtdragers ontvingen 2 formulieren. Een totaal van 44 stemformulier. 

• Bekrachtiging VVOVAZ Ledenlijst 2018 – nieuwe leden sinds de algemene vergadering van 26 
januari 2018 

Er is opnieuw een toename van het ledenaantal sinds de algemene vergadering van 26 januari 2018 (99 
leden), nl. 105 leden. 
De ledenlijst 2018 werd bekrachtigd met volledig akkoord van alle stemgerechtigde leden. 

• Financieel verslag  2018 – mevr. Mariette Konings - penningmeester  

Het financieel verslag (zie presentatie) voorgesteld door mevr. Mariette Konings, penningmeester, werd met 
volledig akkoord van alle stemgerechtigde leden bekrachtigd. 

• Voorleggen statuutwijziging bij bestuursverkiezingen – 2 vervangende bestuursleden  

Er werd met volledig akkoord van alle stemgerechtigde leden bekrachtigd dat het statuut zal gewijzigd 
worden opdat max. twee niet-verkozen bestuursleden opgenomen worden als vervangende bestuursleden, zij 
kunnen uitgenodigd worden op de bestuursvergaderingen. 

• Voorleggen aanvulling op het reglement van inwendige orde – van 12 mei 2017  
o Kandidaat bestuursleden kunnen geen volmacht dragen  

De algemene vergadering bekrachtigt dat het reglement van inwendige orde zal aangepast worden opdat een 
kandidaat bestuurslid geen volmacht kan dragen bij verkiezing raad van bestuur, met 41 stemmen akkoord, 1 
stem niet akkoord en 2 onthoudingen. 

o Bij het uitbrengen van uw stem bij verkiezing raad van bestuur – minimaal 4 
kandidaten aanduiden – maximaal 6, volgens het aantal effectieve bestuursmandaten 

De algemene vergadering bekrachtigt dat het reglement van inwendige orde zal aangepast worden opdat een 
stem bij verkiezing raad van bestuur slechts geldig is als er minimaal 4 en maximaal 6 kandidaten (volgens 
het aantal effectieve bestuursmandaten) worden aangeduid. Dit werd bepaald met 32 stemmen akkoord, 10 
stemmen niet akkoord en 2 onthoudingen. 

     10u – 10u30   Deel II:  Werking    

• Werking provinciale vergaderingen 2018 – toelichting vanuit de provinciale coördinatoren 
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Zie presentatie  

• Toelichting Intervisie traject 

Er is een oproep naar nieuwe intervisoren. We willen focus leggen op professionaliseren en ondersteunen van 
de (kandidaat) intervisoren. Er wordt daarom een tweedaagse opleiding specifiek voor de intervisoren door 
Anouk Moors aangeboden op 22 en 23 september 2019.  
De procedure en voorwaarden voor kandidatuurstelling is te vinden op de website: 
https://www.vvovaz.be/structuur/reglement-van-inwendige-orde-procedures 

• Jaarplanning 2019 

Zie presentatie 

- Laatste oproep tot deelname Benchmarking. 
- Terugkomdag ervaren bemiddelaars met Anouk Moors “stilstaan bij basishouding” op 22 oktober 2019 
- Onderhouden relaties met Amis, Federale cel bemiddeling, Vlaamse ombudsman 
- Onderhoudsprocedure IFIC 
- Jaarverslag Vlaamse ombudsman 

 

10u30- 10u45: Pauze  
 

10u45  – 12u30: Juridische topics o.a. vanuit “de patiënt als consument” en de gevolgen hiervan  
binnen de ziekenhuis -en zorgwereld - dhr.  Diego Fornaciari - coördinator juridische 
zaken -  AZ  Delta  

  Zie presentatie 
 

Middagpauze: 12u30 – 13u30    - broodjeslunch u aangeboden door VVOVAZ  
 

 
Wegwijs in het geïnformatiseerd patiëntendossier – dhr.  Tom Lecoutere –  
       manager zorggebonden toepassingen az groeninge Kortrijk  
Presentatie is niet kunnen doorgaan o.v. familiale omstandigheden spreker. Er wordt gekeken om de 
presentatie op een ander moment aan te bieden. 
 

  
13u30  –  14u30: Toelichting gebruik website VVOVAZ – mevr. Ann Cambier – bestuurslid VVOVAZ  -  
        domein verantwoordelijke website  - administrator VVOVAZ website 

- Aanvraag nieuwe leden en vervangende leden via link op home pagina 
- Graag profiel updaten met o.a. aanduiding akkoord privacyverklaring. 
- Opgepast: uw professionele contactgegevens invullen, enkel in het veld “privé adres” niet. Het veld privé 

adres is niet openbaar maar wel noodzakelijk voor de beroepsvereniging. 
- Agenda provinciale vergaderingen plaatsen op algemene forum, verslag op provinciaal forum 
- Vraag om besluiten te bundelen op het forum 
- Vraag items “nieuws” in overzichtelijk archief te plaatsen 
- Input leden om info op website te plaatsen is steeds welkom 

 

14u30- 15u:      Vragen staat vrij  
   


