Agenda Algemene Vergadering DPD
26 maart 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Verslag Algemene Vergadering 27 maart 2018
Secretariële Jaarverslag 2018 en decharge
Ledenaantal en draagvlak
Ontwikkeling in het komende jaar
Financiën
a. Realisatie 2018
b. Begroting 2019 zoals vastgesteld
c. YTD 2019
d. Vaststellen contributie
e. Begroting 2020
7. Benoeming kascommissie
8. Herbenoeming bestuursleden DPD
De eerste bestuurstermijnen van Carolien Buck en René
Baltussen lopen af. Zij zijn beiden herkiesbaar. Het DPD
bestuur stelt voor hen beiden opnieuw te benoemen
voor een periode van 4 jaar.
9. Benoeming bestuursleden SPD
De besturen van DPD en SPD dragen Danse Sonneveld
voor om haar per 1 januari 2020 te benoemen als nieuw
bestuurslid van SPD.
10. Rondvraag
11. Sluiting

Danse Sonneveld
Danse Sonneveld komt oorspronkelijk uit Amsterdam. Ze is in 2012 afgestudeerd als
dierenarts met als differentiatie paard. Sinds die tijd heeft ze bij verschillende
eerstelijnspraktijken gewerkt en bij de Universiteitskliniek voor Paarden, Faculteit
Diergeneeskunde Utrecht. Naast het veterinair technische aspect heeft ze veel
interesse in de kwaliteitszorg, communicatie en marketing binnen het vakgebied.
Sinds 2016 maakt ze deel uit van het bestuur van de Belangengroep voor
Praktiserende dierenartsen in Loondienst (BPL), vanaf mei zal ze hier de taak van
voorzitter op zich nemen.
Op dit moment is ze werkzaam bij Dactari Dierenartsencoöperatie als
projectmanager en volgt ze een deeltijd masteropleiding Management &
Organisation in Tilburg. Haar vrije tijd brengt ze graag door in de bossen rondom Zeist
met vriend, kinderen en hond. Op een zeldzaam moment stapt ze nog wel eens op
een paard.
Als jonge dierenarts zet ze zich graag in voor haar beroepsgroep. ‘Dierenarts is een
fantastisch vak dat enorme inzet vergt, we kunnen ons niet altijd allemaal tot in
detail verdiepen in belangrijke zaken als ons pensioen. Ik zou graag mijn steentje
bijdragen aan een betrouwbare en transparante pensioenregeling voor alle
dierenartsen.’
Over een rol bij Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen zegt ze: ‘mijn streven is om
binnen het bestuur de stem van alle dierenartsen te vertegenwoordigen, niet alleen
die van mijn eigen generatie. Om dit te kunnen doen moet je natuurlijk
benaderbaar zijn en open staan voor de vragen en meningen van
beroepsgenoten. Bij deze nodig ik dan ook iedereen van harte uit om met me in
gesprek te gaan over zaken die spelen binnen ons pensioenfonds.’

