Notulen Algemene Leden Vergadering NtVP
Datum: woensdag 27 januari 2021
Tijd: 19.00 – 20.00
Locatie: Via Zoom
1. Opening.
Trudy Mooren opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Ze geeft kort het
woord aan Marloes Eidhof, die de regels omtrent het digitaal vergaderen toelicht.
2. Berichten van verhindering en laatste mededelingen
Er zijn geen berichten van verhindering en ook geen mededelingen.
3. Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering
Er zijn geen wijzigingen op de notulen van 29 januari 2020, waarmee deze zijn vastgesteld.
4. Presentatie bereikte resultaten 2020
Het bestuur geeft een korte toelichting op het jaar 2020 aan de hand van de diverse
aandachtsgebieden. De belangrijkste zaken worden kort toegelicht.
In- en Externe betrekkingen:
Intern
● DB 2-wekelijks; AB 4-jaarlijks
● Project CONNECT; ism ESTSS samenwerking in COVID-19 studie (ADJUST)
● Ledenonderzoek ism CG Research
● Lopende zaken; samenwerking team
Extern
● Netwerk in NL; contact collectieve lidmaatschappen
● AKWA: Autorisatie Zorgstandaard Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen
● AKWA: Autorisatie Zorgstandaard Dissociatieve stoornissen (18/11 jl.)
● Zorginstituut Nederland: verbetering evidence based behandelingen PTSS (en Psychose) op
agenda; betrokkenheid Maartje Schoorl & Trudy Mooren namens NtVP;
● Mede-aanvrager NtVP Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten: aanvraag richtlijn
● ESTSS: verantwoordelijke voor financiën als ‘treasurer’ in Executive Board Vanaf heden met
nieuwe profiel (dus inclusief casus)
● ESTSS: betrokken bij ontwikkeling van trauma-curriculum ‘Child & family’ (concept)
Certificering psychotraumatherapeut:
Accreditatiecommissie
● Elze Landkroon is opgevolgd door Marleen van den Munckhof
● Differentiatie in soorten opleidingsaanbod, ook webinars nu geaccrediteerd,
● overzicht gemaakt van geaccrediteerde cursussen en opleidingen.
● Invoer standaardformat
Certificeringscommissie
● Overzichtelijk aantal nieuwe certificering
● Opvallend: beperkte opleiding/ervaring met diagnostiek
● Herregistratie gestart, eerste persoon is geherregistreerd

●
●
●
●

Duidelijkheid over tarief (kosten verdisconteerd in jaarlijkse bijdrage)
Iedereen heeft brief met half jaar uitstel vanwege Corona
Vanaf heden met nieuwe profiel (dus inclusief casus)
Vacature voor lid certificeringscommissie

Jannetta Bos: waarom moet bij de certificering tot psychotraumatherapeut nu toch een casus
worden ingediend? Hiervan was afgesproken dat dit niet hoefde. Daarnaast staat dit niet duidelijk
vermeld op de website.
Antwoord Simone de la Rie: er zijn nu aanvragen in behandeling waarin een casus is opgenomen. Dit
zou na een bepaalde periode worden geëvalueerd. Het is niet de bedoeling om dit traject groter te
maken dan nodig is. Simone gaat kijken naar de tekst op de website.
B.G. Koopman: Ik ben gecertificeerd in 2014, dan zou herregistratie toch moeten?
Antwoord Simone de La Rie: hercertificering kun je aanvragen, er is echter een overgangsregeling
voor mensen uit 2014 en 2015 en de termijn is nu door COVID-19 uitgesteld. Eenieder die het betrof
is hierover geïnformeerd. In deze brief staat de nieuwe datum.
Certificering nuldelijnsondersteuner:
● Susanne van Buschbach heeft zich teruggetrokken uit de functie
○ vacature secretariaat van commissie is vacant
● Geen certificeringen in 2020
● Accreditatiecommissie bestaat nu uit 4 personen, waarvan 2 waarschijnlijk van plan zijn te
stoppen.
○ ook hier vacature
Certificering HBO:
● Feedback bestuur NtVP
● Feedback in de werkgroep
● Participanten in het werkveld gesproken
● Werkgroep loopt vertraging op door verschillende omstandigheden
● Doorstart
● Meelezers

Certificering Psychotrauma Jeugd:
● Er is aandacht besteed aan het verkennen van behoeften aan en mogelijkheden voor een apart
certificeringstraject jeugd & gezin
● Exploratie ook van stakeholders heeft plaatsgevonden, met name in het domein van
kindermishandeling
● Behoefte aan samenwerking
Special Interest Groups:
● Bestaande SIG’s gecontinueerd*
● Nieuwe SIG gestart: SIG ouderen en psychotrauma – onder voorzitterschap van Jeanette Lely
● Actieve kennisdeling van de SIG’s*
● Continueren communicatie over de SIG’s via nieuwsbrief
● In leden onderzoek behoefte gepeild van leden tav wat de SIG’s (nog meer) kunnen bieden
*Noot: door de beperkende Corona maatregelen en de bijkomende extra drukte / werkzaamheden
van SIG voorzitters hebben in 2020 minder activiteiten plaatsgevonden dan gewenst / gepland.
Congres:
Fysiek congres juni 2020 geannuleerd. In plaats daarvan:
Mei en juni 2020: Drieluik over passende zorg in tijden van COVID-19, i.s.m. SCEM
● Medische psychologie: nazorg voor IC-patiënten, hun naasten en de zorgprofessionals van
COVID19-afdelingen
● Rouw ten tijde van de COVID-19 crisis
● Morele stress en moreel trauma bij zorgpersoneel in de COVID19 crisis
Het drieluik was geaccrediteerd en had circa 200 deelnemers per keer.
September 2020: Systemisch racisme, trauma en de GGZ
Het webinar was geaccrediteerd en had circa 140 deelnemers
Oktober 2020: Workshop systemisch racisme en trauma in de behandelkamer.
Toegang voor max 20 deelnemers: vol
December 2020: Webinar over Identiteit en Psychotrauma. Samenwerking met Scem.
De 4 keynote speakers die gepland stonden voor het fysieke congres.
● prof. dr. Rafaele Huntjens
● dr. Anja Lok
● prof. dr. Maartje Schoorl
● prof. dr. Guy Bosmans
Dit webinar was geaccrediteerd en had circa 70 deelnemers
Lezingen:
● Er zijn 2 lezingen georganiseerd, waarvan 1 online.
● 1 lezing is gecancelled vanwege COVID19.
● Toenemend aantal deelnemers aan lezingen (82 deelnemers online lezing in sept)
● Pluspunten: online brede bereikbaarheid (buiten directe doelgroep), bekendheid NtVP,
accreditatie voor leden

●

Minpunten: technische ondersteuning noodzakelijk, bewerkelijker vanwege opzetten zoom en
beantwoorden van mails en vragen van deelnemers, vereiste registratie met zoomlink
voorafgaand aan lezing heeft extra drempel opgeworpen en mogelijk mensen afgeschrikt

Communicatie:
● 4 nieuwsbrieven zijn uitgebracht met updates vereniging, interviews + vaste rubrieken: Woord
van de voorzitter, Het verhaal van…, SIG in beeld
● Aankondigingen NtVP lezingen + verslaglegging lezingen
● Social media posts (4-5 posts per/week): 7000+ volgers LinkedIn, 900 Twitter
● Website opnieuw ingedeeld
Impact magazine:
● Kwartaalmagazine voor professionals, met daarin een vast katern met verenigingsnieuws en
rubriek Supervisie
● Thema’s 2020: Traumatische rouw, Oorlog en literatuur, Ontwrichting en veerkracht, Erkenning
● Pluspunten: (potentiële) brede bereikbaarheid (buiten directe doelgroep), connectie met brede
werkveld, appeal van een ‘glossy’, digitale ontwikkelingen
● Minpunten: redelijk tijdrovend (ca. 8 uur per kwartaal), beroep doen op netwerk, onduidelijk wat
de winst is in termen van efficiëntie (communicatiemiddel), waardering, meerwaarde t.o.v.
andere media
Wetenschappelijk onderzoek:
● Onderdeel Lopend Onderzoek op de site, een overzicht van lopende trauma onderzoeken in
Nederland.
● Standaard abstracts vertaald uit het EJPT
● De NtVP heeft op beleidsniveau geparticipeerd in het programma Zinnige Zorg tbv het
Verbetersignalement PTSS en bij het vervolg-implementatie traject
(https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2020/06/15/zinnige-zorg-bij-ptssverbetersignalement).
Diversiteit
● NtVP heeft een statement gepubliceerd naar aanleiding van “Black lives matter”.
● Er is een webinar georganiseerd: Systemisch racisme, trauma en de GGZ
● Aandacht in sociale media
5. Financieel overzicht 2020
Philip le Clercq licht kort het financieel overzicht van 2020 toe.
Stand van zaken vermogen per 1-1-2021:
SNS zakenrekening: € 20.620,00
SNS spaarrekening: € 53.938,96
Totaal vermogen per 1-1-2021: € 74.558,96
Opvallende resultaten:
● Iets meer inkomsten uit lidmaatschappen, herregistraties en Impact dan begroot
● Wel minder aanvragen voor certificeringen, daardoor ook minder kosten.
● Congres is dit jaar online gehouden. Daarmee vielen veel inkomsten en uitgaven weg. Er zijn wel
kosten gemaakt voor de opstart in het begin van het jaar, waarmee het resultaat komt op -5.000.
● Eenmalige inkomsten door donatie van het batig saldo van de Stichting ESTSS Congres 2019, die
in 2020 geliquideerd is.

●

●
●

Fors minder uitgaven voor kennismanagement en communicatie, met name kennismanagement.
Dit heeft te maken met het vertrek van de vorige medewerker en de invulling van de taken van
haar vervanger.
Kosten ledenonderzoek worden geboekt op 2021 (onderzoek loopt nog).
Extra uitgaven aan online webinars en communicatiemiddelen, ook extra inkomsten.

Danielle Oprel: Wat denk je dat de reden is van meer inkomsten uit lidmaatschappen dan verwacht
terwijl je vermindering verwachtte?
De daling was een verwachting, maar deze trend zet niet door. NtVP is het afgelopen jaar vrij veel
online zichtbaar geweest, waardoor meer mensen zich hebben aangesloten bij de vereniging.
De kascommissie, Kimberly Stam en Jannetta Bos, hebben de boekhouding bekeken en
complimenteren de penningmeester met de goede boekhouding en duidelijke uitleg. Zij stellen voor
om het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid in 2020.
Er wordt door de leden gestemd voor de goedkeuring van het financieel overzicht 2020.
Alle aanwezige leden stemmen in met het financieel overzicht 2020.
De kascommissie dient opnieuw te worden benoemd. Jannetta Bos en Kimberly Stam stellen zich
weer beschikbaar.
Alle aanwezige leden stemmen in met de benoeming van Jannetta Bos en Kimberly Stam voor de
kascommissie 2021.
Oproep:
Hierbij doet het bestuur van NtVP een beroep op de leden om toe te treden tot de kascommissie als
derde lid. De redenen hiervoor zijn als volgt:
● Zowel de nieuwe penningmeester als de kascommissieleden werken bij dezelfde werkgever
● Jannetta Bos gaat mogelijk de commissie verlaten in 2022
Dit heeft betrekking op de controle 2021, die in jan 2022 zal plaatsvinden.
6. Bestuurssamenstelling 2020
We nemen vandaag afscheid van 3 bestuursleden, namelijk Miranda Meijer, Maartje Schoorl en
Philip le Clercq. Trudy is bij hen langs geweest met een cadeautje en bloemen om hen te bedanken
voor hun inzet voor de NtVP. De filmpjes hiervan worden getoond.
Ter vervanging van deze bestuursleden hebben zich 3 personen kandidaat gesteld, te weten:
• Joris Haagen. Hij stelt zich kandidaat voor de functie van Penningmeester.
• Chris Hoeboer. Hij stelt zich kandidaat als Algemeen bestuurslid, portefeuille Wetenschappelijk
onderzoek.
• Samrad Ghane. Hij stelt zich kandidaat als Algemeen bestuurslid, portefeuille SIG’s.
Daarnaast stelt Trudy Mooren zich herkiesbaar.
Door de aanwezige leden wordt gestemd. De uitslag is als volgt:
• Joris Haagen: 98% voor en 2% neutraal
• Chris Hoeboer: 98% voor en 2% neutraal.
• Samrad Ghane: 98% voor en 2% neutraal.
• Trudy Mooren: 100% voor.

Hiermee zijn de nieuwe bestuursleden benoemd.
De bestuurssamenstelling voor 2020 ziet er als volgt uit:
Voorzitter
Trudy Mooren (DB)
Secretaris
Kyra Cornelissen (DB)
Penningmeester
Joris Haagen (DB)
Communicatie
Lonneke Lenferink (DB)
Congres en webinars
Marloes Eidhof/Joanne Mouthaan (DB)
Lezingen
Wendy Pots
Certificering Psychotraumatherapeut Simone de la Rie
Certificering Nuldelijnsondersteuner Rianneke v.d. Gaag
Certificering HBO
Marcel de Koning
Certificering Psychotrauma Jeugd
Marie-José van Hoof
Impact
Joanne Mouthaan
SIG’s
Samrad Ghane
Wetenschappelijk onderzoek
Chris Hoeboer
Diversiteit
Simon Groen
7. Geplande activiteiten / koers 2021
Trudy licht kort alle plannen voor 2021 toe.
In- en Externe betrekkingen:
Intern:
● On-line webinars, lezingen, (hybride) congres;
● bundelen krachten certificering voor diverse beroepsgroepen
Extern:
● Afvaardiging bestuurslid, penningmeester ESTSS board (Joanne)
● Aandacht implementatie PTSS-zorg, kennis erover
Certificering psychotraumatherapeut:
Accreditatie 2021
● Nieuw profiel Psychotraumatherapeut en huidig geaccrediteerd aanbod analyseren
● Verkennen nieuw onderwijsaanbod (ook met oog op 0e lijns certificering en HBO certificering)
● Nascholing ihkv hercertificering (oa wat betreft punten toekenning)
● Werving voor vacatures commissie leden
Certificering 2021
● Certificering met nieuwe profiel dit jaar doorgevoerd: eind 2021 evalueren
● Hercertificering (en uitstel) monitoren
● Werving voor vacatures commissie leden
● Bijdrage ESTSS
Eisen hercertificering
● De aanvrager is ofwel ingeschreven is in het BIG-register als gezondheidszorgpsycholoog, klinisch
psycholoog, psychotherapeut of psychiater; of behoort tot een groep waarvoor door de NtVP
een uitzondering is gemaakt (momenteel: in België werkzame en geregistreerde psychologen of
psychiaters, Orthopedagoog Generalisten).
● De aanvrager is minimaal 3 jaar in de afgelopen 5 jaar werkzaam geweest en heeft minimaal 16
uur per week gewerkt, waarvan minimaal 6 uur als behandelaar van psychotraumacliënten.

●

●
●

●

De aanvrager heeft de afgelopen 5 jaar minimaal 40 uur door de NtVP geaccrediteerde
bijscholing gevolgd of congressen bijgewoond op het gebied van psychotrauma of gerelateerde
stoornissen. Als deelname aan congressen gelden ook presentaties op deze congressen en voor
50% (20 uur) mogen deze eisen vervangen worden door een of meerdere publicaties op het
terrein van psychotrauma in een peer-reviewed tijdschrift.
De aanvrager is in staat om minimaal 1 diagnostische methode voor trauma (e.g. CAPS, KID) toe
te passen. Ook is de aanvrager in staat om een casusconceptualisatie te maken en te bespreken.
De aanvrager heeft kennis en vaardigheden onderhouden in het toepassen van 2 evidence-based
behandelwijzen. Dit kan aangetoond worden middels bewijsstukken van herregistratie bij
therapieverenigingen, supervisie- of intervisieverklaringen.
De aanvrager kan aantonen recent gebruik te hebben gemaakt van emotie-regulerende of
veerkracht-verhogende technieken bij de behandeling van cliënten met psychotrauma.

Certificering nuldelijnsondersteuner:
● Vacature secretariële ondersteuning commissie
● Vacature voor commissie?
● Visitatie certificering?
Certificering HBO:
Hoe nu verder?
● Afronden van het document certificering HBO
● Laten toetsen aan de meelezers
● Bespreken in de bestuursvergadering NtVP
● Implementatie
● Afronding
Certificering Psychotrauma Jeugd:
● 25 januari vergadering certificeringstraject HBO-geschoolden
● Idee post-master certificeringstraject vormgeven middels werkgroep? Wie te vragen? Ideeën?
● Idee BIG-registratie forensische (klinisch)psycholoog waarbij certificering via NtVP zou kunnen
lopen en opleiding via RINO al dan niet in aansluiting op minor KMHG Universiteit Leiden
● Zou ook meer gerechtelijk deskundigen opleveren in NRGD
● Betere diagnostiekà betere veiligheid en behandeling à minder rechtszaken, betere beslissingen
in de keten

Special Interest Groups:
● Bestaande SIG’s continueren en obv resultaten ledenonderzoek nog meer aansluiten bij kennis
behoefte van de leden
● Stimuleren start nieuwe SIG groepen op basis van behoefte van de leden
● Organiseren online Meet&Greets met de SIG voorzitters
● Actieve kennisdeling van de SIG’s en deze koppelen aan de organisatie van lezingen / webinars
● Continueren communicatie over de SIG’s via nieuwsbrief
● Verkennen andere communicatie kanalen voor de SIGS
● Oproep voor nieuwe SIGS:
○ Vaktherapie
○ Vroegkindelijk trauma
○ Jeugd en psychotrauma
○ Trafficing
○ Trauma en neurobiologie
○ Imagery, geheugen en interventies
○ Innovatieve behandeling & psychedelica
● VAST onderdeel van de SIGS op het jaar congres:
○ Actievere (ver)binding tussen SIGS en (potentiële) leden
○ Korte pitch / hackathon van iedere SIG opnemen in het programma en de bezoekers van
het congres actief betrekken bij de SIGS + aanbod om aan te sluiten
Congres en webinars:
Psychotrauma Masterclass Serie 2021 (januari - maart)
● 11 webinars over diagnostiek en behandeling van complexe casuïstiek bij psychotrauma
● Geaccrediteerd
● Samenwerking met Psyflix, Arq met Arq Academy en Reinier van Arkel
● Terugkijkmogelijkheid via website NtVP (april)
Onderdeel organisatie van het Virtuele ESTSS congres (17-18 juni)
Zie: www.virtual-estss2021.com
Webinars
● Verdiepend, online
● ovb 2 in 2021, al naar gelang actualiteit, geen vooraf bepaalde data/regelmaat
● Accreditatie: afhankelijk van onderwerp
● Duur: 60-90 minuten
● Prijs: € 15,= voor leden en € 30,= voor niet-leden
● Eigen beheer
Lezingen:
● Overzicht op thema, online
● 3-4 per jaar
● Duur: 45 min per spreker
● Prijs: leden gratis, niet-leden €10
● Technische ondersteuning vanuit communicatie
● 15 jaar bestaan: serie interviews (4 of 5) door oud bestuursleden

Communicatie:
● website aanpassen
● nieuwsbrief aanpassen/voortzetten (aandacht voor 15 jaar NtVP)
● social mediakanalen blijven benutten
Impact magazine:
● 4 kwartaalnummers, thematisch
● Uitkomsten ledenonderzoek en leesonderzoek (waardering katern) bespreken met redactie >
meerwaarde katern voor NtVP zelf en voor Impact Magazine
● Vast redactielidmaatschap behouden voor contacten met (brede) werkveld
● Nauwere integratie met NtVP communicatie, o.a. op social mediagebied
● Vacature: nieuw redactielid ter vervanging van Joanne Mouthaan
Wetenschappelijk onderzoek:
● Deelname aan onderzoek. Het is denkbaar dat de commissie wetenschap de criteria globaal
vaststelt op basis waarvan wordt besloten wel of niet deel te nemen aan (Europese) initiatieven.
● Onderzoeksnetwerk uitbreiden. Een tweede doel is om het Nederlandse onderzoeksnetwerk op
het gebied van psychotrauma verder te verbreden en de samenwerking actiever te stimuleren.
Te denken daarbij valt aan het actief benaderen van sectoren (bv forensisch) of mogelijk regio’s
die nu niet vertegenwoordigd zijn in ons overzicht. Voor een uitwerking van actievere
samenwerking, zie inrichting hieronder.
● Onderwijs. Verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in psychotrauma. Trudy
Mooren en Maartje Schoorl ontwikkelen een curriculum voor de opleiding tot BIG-professional,
en zouden dit graag in afstemming met NtVP doen.
● Beleid. Afgelopen jaren is er energie gestoken in actieve deelname aan een overheidsprogramma
(Zinnige Zorg). Komende tijd komt daarvan een vervolg (verbetering implementatie evidence
based traumagerichte behandeling). Ook is het een afweging om een lobby op te zetten richting
ZonMw en andere subsidieverstrekkers om onderzoek naar preventie, diagnostiek en
behandeling van psychotrauma te stimuleren.
Inrichting
Joanne kan vanuit het bestuur vast aanspreekpunt zijn. Chris kan samen met enkele andere jonge
onderzoekers en enkele gz- of kp-psychologen die op trauma afdelingen werken een
wetenschapscommissie gaan vormen, die hem kan ondersteunen bij het uitvoeren van de
portefeuille.
Om de integratie met de SIGS te verbeteren, is het voorstel om per SIG 1 jonge onderzoeker aan te
stellen die ook verbonden is met de wetenschapscommissie.
Diversiteit
● Aandacht voor diversiteit in 2021 is om die impuls vast te houden en in activiteiten en uitingen
van de NtVP terug te laten komen.
● Voorts is het streven om onderzoekers en behandelaars die zich specifiek met diversiteit
bezighouden bij elkaar te brengen. Daarbij wordt nadrukkelijk contact gezocht met de Special
Interest Group voor diversiteit.
8. Contributie 2020 en begroting 2020
Philip le Clercq licht kort de begroting en het plan voor 2020 toe.
● De inkomsten en kosten zijn gebaseerd op de realisatie van afgelopen jaar

●

Daarnaast zijn aan de kostenkant de volgende eenmalige investeringen en reserveringen:
○ Investering van 10.000 in het aanpassen van de website, w.o. het online terug kunnen
kijken van video’s en webinars etc.
○ reservering voor extra webinars (2.500), naast het aanbod vanuit het partnership met
Psyflix, Arq en Reinier van Arckel
○ Het ledenonderzoek (2.500) dat voor vorig jaar op de planning stond, loopt nog door en
wordt geboekt in 2021
○ In 2021 komt er ondersteuning (2.500) voor het onderzoek waarin NtVP participeert
○ In 2021 wordt er extra budget (2.500) vrijgemaakt voor advies over positionering

Er wordt gestemd voor de goedkeuring van de begroting 2021.
Alle aanwezige leden stemmen in met de begroting
Philip stelt tevens voor om de contributie ongewijzigd te laten. De contributie is als volgt
opgebouwd:
• Lidmaatschap kost € 75,= per jaar (€ 40,= voor promovendi, € 20,= voor studenten)
• Registerkosten voor psychotraumatherapeuten € 50,= per jaar
• Jaarcontributie voor Impact € 17,50
• Eenmalige kosten certificering € 200,=
Er wordt gestemd voor het ongewijzigd laten van de contributie 2021.
98% stemt voor en 2% neutraal
9. Rondvraag
Erik de Soir: als 'stichtend lid en ex-bestuurslid' van de NtVP zit ik na al die jaren nog steeds met de
vraag hoe de deelname aan NtVP-actvitiviteiten en het lidmaatschap door Belgische collega's zou
kunnen toenemen. Zijn er nog pogingen om de brug naar België te leggen? Een gepland symposium
in Kortenberg sprong ooit af omdat de kosten-baten analyse ongunstig was, maar nu, in het digitale
tijdperk, is misschien het moment om dit weer op de planning te zetten. Beroepsverenigingen in
België zijn zich nu aan het buigen over wat het profiel van de traumapsycholoog zou moeten zijn, dus
dit is een goed moment.
Antwoord Trudy Mooren: dit is een goede suggestie. De brug naar België moet zeker wel te maken
zijn. Dit wordt op de lijst gezet voor de plannen 2021.
Trudy Mooren: in 2021 betstaat de NtVP 15 jaar. Het bestuur wil hier graag uitgebreid aandacht aan
besteden. Meer informatie hierover volgt later.
10. Sluiting
Trudy Mooren sluit de vergadering om 20.25 uur en dankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid. De
ALV wordt gevolgd door een tweetal webinars.

