VND Ledendag

Algemene informatie

Uitnodiging VND Ledendag

Zaterdag 22 juni 2019
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Lunch: wordt u aangeboden door de VND.
Officiële gedeelte:
De op te vragen stukken voor het officiële gedeelte
van de dag, kunt u via de mail of via de post toegezonden krijgen.
Aanmelden:
U kunt zich aanmelden voor de ledendag via onze
website: www.nederland-davos.nl.
U kunt daar ook direct aangeven welke stukken u
wilt ontvangen.
Beschikt u niet over internet, vul dan bijgevoegd
aanmeldingsformulier in en verstuur dit tijdig naar
kantoor VND.
Vragen:
Bij vragen kunt u contact opnemen via de
mail: vnd@wxs.nl of per telefoon 0182 - 585390.

Graag tot zaterdag 22 juni!
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Komt u met de auto: u kunt gratis parkeren.
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Samen

Openbaar Vervoer:
Komende vanuit Utrecht neemt u de sneltram
(zowel Nieuwegein Zuid als IJsselstein) vanaf het
Centraal Station.
Deze sneltram vertrekt om de 8 minuten, u stapt uit
bij de eerste halte in Nieuwegein (halte Zuilenstein).
U steekt direct de weg over en het NBC Congrescentrum ligt dan recht voor u.
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De locatie:
NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1,
3438 LC Nieuwegein - Zaal 8-9
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Met als speciale sprekers:
Saar van NederveenBendien

Tim Roldaan

Ellen Schouten

Longarts

Managing Director
Nederlands
Astmacentrum Davos

Ademspecialist

NBC Congrescentrum Nieuwegein

Komt allen!

Behartigt de belangen van álle mensen met (ernstig) astma!
Geen QR-code scanner? Download de app via de App Store (Apple) of Play Store (Android)

Agenda VND Ledendag

Agenda voor de 123e Algemene
Ledenvergadering van de
Vereniging Nederland - Davos
op zaterdag 22 juni 2019.
1. Opening en woord van welkom
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van de 122ste Algemene
Ledenvergadering d.d. 23.06.2018
4. Jaarrekening 2018
5. Vaststelling van de begroting 2020
van de Vereniging Nederland - Davos
a. De begroting 2020 wordt door de
penningmeester toegelicht.
b. Voorgesteld wordt om de contributie voor 2020 te handhaven op
minimaal € 25,00 per jaar.
6. Goedkeuring voor het door het
bestuur gevoerde beleid
7. Activiteitenverslag 2018
8. Bestuurssamenstelling
Aftredend als bestuurslid de heer
F.R. Weller, hij stelt zich herkiesbaar.
Aftredend als bestuurslid mevrouw
W.S.G. van Dijk, zij stelt zich herkiesbaar.
Mededelingen omtrent bestuur.
Volgens artikel 9 van de statuten van
de Vereniging Nederland-Davos kunnen tenminste tien leden tot uiterlijk
twee weken voor de vergadering kandidaten voorstellen door dit schriftelijk
aan de secretaris bekend te maken.
9. Royement vanwege achterstallige
contributiebetaling
10. Rondvraag
11. Sluiting

Programma

9.30 - 10.30 uur
Inloop koffie / thee

Bestuur - medewerker - vrijwilligers zullen u
bijpraten over
“samen hebben wij een langere adem!”

10.30 - 10.45 uur
Opening en dagprogramma
Frank Weller, voorzitter VND
realisaties afgelopen jaar en wensen
voor komend jaar
10.45 - 11.00 uur
VND is op de kaart gezet!
Marjo Poulissen, projectleider zorg

Saar van NederveenBendien

11.00 - 11.45 uur
Algemene Ledenvergadering
11.45 - 12.40 uur
De behandeling van (ernstig) astma
Saar van Nederveen-Bendien,
longarts HAGAZiekenhuis
12.40 - 13.40 uur Lunch
13.40 - 14.00 uur
Update stand van zaken Nederlands
Astmacentrum Davos
Tim Roldaan, managing director
Nederlands Astmacentrum Davos

Tim Roldaan

De behandeling van (ernstig) astma.
Saar van Nederveen-Bendien,
longarts HAGAZiekenhuis
Huidige stand van zaken en toekomstige
ontwikkelingen.
Astma is niet één en dezelfde ziekte voor
iedereen. Saar van Nederveen gaat in deze
presentatie vertellen over de juiste behandeling voor de juiste patiënt.
Nederlands Astmacentrum Davos
Tim Roldaan, managing director
Nederlands Astmacentrum Davos
Update stand van zaken Nederlands
Astmacentrum Davos.

14.00 - 14.45 uur
Van ademhalen naar ademen
Ellen Schouten, ademspecialist
14.45 - 15.00 uur
“Meegevertje van vrijwilligers”
15.00 uur			
We nodigen u graag uit om onder
het genot van een drankje nog na
te praten

Ellen Schouten

Van ademhalen naar ademen
Ellen Schouten, ademspecialist
Deze lezing zal gaan over het ontstaan
van een ontregeld adempatroon;
de gevolgen ervan, hoe herken je dit en
wat kun je eraan doen?

