
• We starten om 10:00 uur

• Om 12:15 is er een luxe lunch voor het 42ste 

jaar dat we een ledenvergadering houden.

Ledenvergadering SPV

Vergeet niet de aanwezigheidslijst van een 
handtekening te voorzien om de twee 
accreditatiepunten binnen te halen.



Concept agenda
• Opening door Nandl Lokhorst voorzitter afdeling SPV
• Bestuur activiteiten afgelopen half jaar
• Vereniging Nieuwe Stijl / Pilot GGZ afdelingen
• Kwaliteitsstatuut / prestatie zorg model
• Project profilering SPV + Herijking expertisegebied SPV
• Opleidingen  / opleidingsveld / visitatie
• Presentatie project nieuwe website 
• Resultaat rekening 2021
• AGB-code voor de SPV
• Rooster van aftreden, vacatures bestuursleden
• Sluiting van de vergadering 42 jaar na oprichting

Agenda 
ledenvergadering SPV



Activiteiten bestuur 
nov21 – mei22

• Het bestuur heeft 4x vergaderd
• Aantal leden heeft besloten eerder af te treden 

dus is er gekeken naar prioriteiten na januari 
2022, waarvan voorgaande wervingsactie er 1 is.

• Daarnaast een digitale ALV in nov en participatie 
bestuur in jubileum commissie

• Hei-dag SPV bestuur: lopende dossiers besproken 
en wat vinden wij belangrijk

• Aantal opleidingen afstuderende spv-en bezocht



• Naast een hei-dag zijn er diverse bijeenkomsten 
geweest.

• Nieuwe stijl wordt dat 1 gezamenlijk bestuur GGZ en
afvaardiging afdelingen of huidige structuur, iedere 
afdeling eigen bestuur en samenwerking in een 
overkoepelende commissie met extra mandatering? 
We hebben besloten verdere discussie hierover pas 
weer te gaan voeren nadat we een betere bezetting 
hebben van ons afdelingsbestuur.

• Wordt vervolgt….

Vereniging nieuwe stijl
Pilot GGZ afdelingen



• Toelichting stand van zaken

Op 25 januari 2022 is er een webinar gehouden over deze 
onderwerpen, georganiseerd door de  vakcommissie GGZ waar 
we als afdeling lid van zijn. Daarin de Opzet & Presentatie en 
Vraag & Antwoord van deze onderwerpen.
Zie ook op onze website bij nieuwsberichten.

Kwaliteits statuut
Zorg Prestatie Model



Doel van het project

Het doel is met een geactualiseerd expertisegebied en met een 

gedegen strategie een bijdrage te leveren aan een goede 

positionering en hulpverlening van de SPV. 

Voor de gevolgde procedure en het proces zal Paul Poortvliet 

een toelichting geven. 

De inhoudelijke presentatie zal vanmiddag plaats vinden in een 

feestelijke sfeer.

Project profilering en herijking 
expertise gebied SPV



• Vanuit bestuur heeft Pascale van Damme zitting in het 
overleg SPV opleidingen. 15 mei is er een overleg 
geweest. Toelichting heet van de naald. 

• Visitatie commissie heeft het hele traject de afgelopen 
jaren af kunnen sluiten. De leden van de commissie: 
Leonoor Hermanides-Willenborg, Paul Klein Tuente en 
Sjaak Boon.

• Een nieuw aangepaste visitatie vanaf 2023 is een 
belangrijk onderwerp dit jaar.

Opleidingen - opleidingsveld 
en visitatie



• Inge Kramer, hoofdmotor van het project 
nieuwe website zal deze nieuwe omgeving 
presenteren en daarmee het project 
overdragen aan de vereniging V&VN-SPV.

• Tevens zal zij de collega’s die actief waren en 
zijn in dit project kort aan u introduceren.

Project nieuwe website



Resultaat V&VN-SPV 2021

OVERZICHT VAN DE BEGROTING EN INKOMSTEN EN UITGAVEN OVER 2021

Resultaat 2021 Begroting 2021

Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

1. Opbrengsten 104.286,00 0,00 100.050,00 0,00

2. Kantoor + administratie kosten 0,00 9.460,61 0,00 8.000,00

3. Bestuurskosten 0,00 14.542,21 0,00 18.600,00

4. Public Relations + website 0,00 19.887,91 0,00 16.000,00

5. Sociale Psychiatrie 0,00 25.674,20 0,00 32.800,00

6. Projecten 0,00 20.315,20 0,00 23.000,00

7. Studiemiddag en ALV 0,00 7.194,85 0,00 42.000,00

8. Commissies en werkgroepen 0,00 118,82 0,00 9.000,00

9. Regio bijeenkomsten 0,00 0 0,00 3.400,00

10. Winst (reserve kapitaal) 0,00 7.092,20 52.750,0

Totaal 104.286,00 104.286,00 152.800,00 152.800,00

Toelichting
4. Project website en bestaande contracten viel hoger uit dan beraamd. Archief ombouw is in 2022 gestart
5. Dit jaar haalden we geen 4 uitgaven, wel 2 en een vervangend boek
7. Geen live ALV’s, 1 studiemiddag en niet doorgaan jubileum 40 jaar in 2021 gaf een ander uitgave patroon

Door corona geen activiteiten commissie’s en regio. Wel werkgroep en digitale bijeenkomsten profilering bij 6.
Reserve kapitaal op 31 december is xxx euro.

frans
Tekstvak
                                     Deze gegevens zijn aan onze leden gestuurd                          en niet bedoeld voor openbare publicatie.



AGB-code voor SPV

Een mooi resultaat in 
de afgelopen periode.
Intussen hebben we 
alle leden via een 
email geïnformeerd en 
wordt er op de 
website ook veel 
aandacht gegeven aan 
dit onderwerp en de te 
volgen procedure.



naam Start aspirant benoeming functie aftreden hernoeming aftreden

Carina 
Stigter

Nov-18 Mei-19 Lid/adviseur Febr-22

Pascale van 
Damme

Mei-17 Nov-17 Lid Nov-20 Nov-20

Richard 
Touw

Mei-16 Nov-16 Lid Jan-22

Nandl 
Lokhorst

Nov-15 Mei-16 Voorzitter Mei-19 Mei-19 Mei-22

Mirre 
Nijdam

Jan-21 Nov 21 Lid

Aarti 
Sarabdjitsingh

Jan-21 Nov 21 Lid Mrt-22

Marlous
Zuiderveld

Sept-21 Nov 21 Vice-voorziter feb-22, kandidaat voorzitter mei 22

Vacatures Mei-22

Rooster van aftreden
Benoeming bestuursleden



Sluiting van deze vergadering 42 jaar na oprichting 
door de oude en nieuwe voorzitter V&VN-SPV
en niet vergeten je handtekening op de 
deelnemerslijst te zetten.

Er wachten ons nog veel verassingen op deze 
jubileum dag van 40 jaar viering spv-vereniging.

Eerst een lunch dan een powervolle middag, 
een diner en een geweldige coverband om de 
avond in te luiden.

Sluiting en registratie 
deelname




