Verslag Algemene Vergadering
Datum:
Aanvang:
Vergaderlocatie:
Aanwezigen:

27 maart 2018
19.30 uur
Kantoor KNMvD te Houten
Het DPD-bestuur: B. vd Heijden (voorzitter), F.P. Zwanenburg,
C. Buck en R. Baltussen.
Het SPD-bestuur: H. Smit (voorzitter), L. Stark, H. v. Gils en P.
Knijff.
Het Verantwoordingsorgaan: D. v.d. Mey
Leden: E. Go, M. Thesingh, T. v.d. Wenden, P. Geurts, M.
Limburg, P. Kemna, H. Maurï, A. Stad en H. v. Embden.
Afwezig met kennisgeving: Tj. Hepkema.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op
deze dertiende Algemene Ledenvergadering.
2. Verslag Algemene Vergadering dd 17 mei 2017
De voorzitter legt de notulen van de AV van 17 mei 2017 ter goedkeuring voor aan
de vergadering. Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen en deze zijn
daarmee goedgekeurd.
3. Verslag Buitengewone Algemene Vergadering 12 september 2017
De voorzitter legt de notulen van de Buitengewone AV van 12 september 2017 ter
goedkeuring voor aan de vergadering. Dhr. D. v.d. Mey stelt de vraag of de
gewijzigde statuten gepasseerd zijn bij de notaris. De voorzitter bevestigt dat deze
zijn gepasseerd. Verder zijn er geen op- of aanmerkingen op de notulen en zijn
daarmee goedgekeurd.
4. Secretariële Jaarverslag 2017 en decharge
Op het jaarverslag 2017 zijn zowel inhoudelijk als tekstueel geen op- of
aanmerkingen en is goedgekeurd door de vergadering.
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5. Ledenaantal en draagvlak
Jaaroverzicht 2016
Status SPD
Actief
Totaal actief

Totaal
Totaal deelnemersloondienst/zelfstandig ledenaantal DPD aantal SPD

Percentage lid

Loondienst incl.DGA 1281
Zelfstandigen
1117
2398

2137
1649
3786

59,94%
67,74%
63,34%

Slapend
Gepensioneerd

340
819

1216
1175

27,96%
69,70%

Totaal leden
31-12-2016

3557

6177

57,58%

Jaaroverzicht 2017
Status SPD
Actief
Totaal actief

Totaal
Totaal Deelnemersloondienst/zelfstandig ledenaantal DPD aantal SPD

Percentage lid

Loondienst incl.DGA 1379
Zelfstandigen
1087
2466

2259
1620
3879

61,04%
67,10%
63,57%

Slapend
Gepensioneerd

364
850

1256
1229

28,98%
69,16%

Totaal leden
31-12-2017

3680

6364

57,83%

In bovenstaand overzicht is de situatie weergeven over het aantal leden van DPD en
de deelnemers van SPD wat betreft de jaren 2016 en 2017, verdeeld over
zelfstandige dierenartsen en dierenartsen in loondienst. Het draagvlak in het jaar
2016 was 63,34% en in het jaar 2017 63,57%.
Vermeldingswaardig is dat het aantal dierenartsen in loondienst dat lid is van DPD
het afgelopen jaar met 98 is gestegen, wat ook geleid heeft tot een iets hoger
draagvlak onder de dierenartsen in loondienst. Deze groep bestaat met name uit
jonge beginnende dierenartsen. De belangrijkste reden voor deze stijging is de
wijziging in het aanmeldformulier voor SPD en een gerichte nabelactie naar
deelnemers die geen lid van DPD zijn geworden.
6. Ontwikkelingen in het komende jaar
Het bestuur heeft zich als doel gesteld om meer in contact te willen komen met de
leden, en dan met name met de jonge beginnende dierenarts. Het blijkt namelijk dat
wanneer men eenmaal lid is, men het lidmaatschap nauwelijks opzegt. In het kader
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van dit doel, is het bestuur op zoek naar mogelijkheden om met die jonge dierenarts
in contact te komen middels social media, en dan met name via LinkedIn. Dit laatste
is in onderzoek, samen met de deelnemersverenigingen van de fysiotherapeuten en
verloskundigen, om uit te zoeken of we in dit traject ook gezamenlijk kunnen
optrekken.
In het kader van de nieuwe privacywetgeving, is het bestuur drukdoende de
vereniging AVG proof te maken.
Verder is het bestuur, samen met SPD, aan het nadenken over aanpassing van de
pensioenrichtleeftijd in onze pensioenregeling en hoe daarover gecommuniceerd
gaat worden richting de leden. Wanneer de pensioenrichtleeftijd aangepast wordt in
onze regeling, dan zullen de leden hierover moeten stemmen. Dat betekent ook dat
de leden goed en op de juiste en gestructureerde manier geïnformeerd moet
worden, opdat zij een keuze kunnen maken die gebaseerd is op feiten en niet op
fabels. Een goed communicatieplan is zéér belangrijk.
7. Financiën
2017 Begroot

2017 Gerealiseerd

2017 verschil

Baten

99.300,-

99.300,-

0

Lasten

99.300,-

79.285,-

20.015,-

Bestuurskosten

65.000,-

46.949,-

18.051,-

Syntrus Achmea

25.000,-

26.618,-

-1.618,-

Bankkosten

500,-

255,-

245,-

Zaalhuur

500,-

1.262,-

-762,-

Website

300,-

0,-

300,-

Accountant

3000,-

1.561,-

1.439,-

Notariskosten

2.500,-

695,-

1.805,-

Overige kosten

2.500,-

450,-

2.050,-

Onvoorzien/reserve

0,-

1495,-

-1.495,-

De penningmeester vond het bij zijn aantreden belangrijk om realistisch te begroten.
Daarnaast had de vereniging eind 2016 nog nauwelijks reserves in kas. Vorig jaar is
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het voornemen uitgesproken een eigen reserve op te bouwen van € 20 000,-.
Beiden doelen, binnen de begroting blijven en genoemd reserve opbouwen, zijn al in
het jaar 2017 gerealiseerd. Dit werd met name veroorzaakt door het in de hand
houden van de bestuurskosten en met name minder accountantskosten door de
aanpassing op dit punt in de statuten.
In het jaar 2018 heeft het bestuur ook in het eerste kwartaal binnen de begroting
geacteerd. Wel zijn er in 2018 hogere kosten te verwachten ten opzichte van de
begroting door de AVG, een eventuele ledenraadpleging/referendum en het
opzetten van een nieuw communicatiekanaal middels LinkedIn.
Begroting 2019:
2018 Begroot

2018 Gerealiseerd

2019 Begroot

Baten

98.000,-

98.000,-

97.850,-

Lasten

98.000,-

14.382,-

97.850,-

Bestuurskosten

62.500,-

7823,-

50.000,-

Syntrus Achmea

25.000,-

6331,-

29.000,-

Bankkosten

400,-

21,-

150,-

Zaalhuur

700,-

207,-

700,-

Website

350,-

0,-

2.500,-

Accountant

2.500,-

0,-

1.750,-

Notariskosten

0,-

0,-

0,-

Overige kosten

0,-

0,-

10.250,-

Onvoorzien/reserve

6.550,-

0,-

3.500,-

De penningmeester heeft voor 2019 een begroting gemaakt, waarvan hij verwacht
dat het bestuur ook in 2019 binnen de begroting kan acteren en dat er nog een
bedrag aan de reserves kan worden toegevoegd die dusdanig is dat er mogelijk
gekort gaat worden op de subsidie van SPD. Met SPD is een subsidieovereenkomst
waarin is afgesproken dat wanneer de reserves van DPD met dan 20% van de totale
begroting bedraagt, het meerdere het jaar daarop gekort zal worden op de subsidie.
De penningmeester hoopt de extra gemaakte kosten in 2018 voor de AVG,
referendum en LinkedIn grotendeels uit de post onvoorzien betaald kunnen worden.
In dat geval is de post Overige kosten 2019 te ruim.
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Dhr. H. v. Emden geeft in dit kader aan, dat hij liever had gezien dat er op deze
vergadering een gewijzigde begroting 2018 werd gepresenteerd waarover dan
gediscussieerd kon worden en een meer realistische begroting 2019 werd
voorgelegd. Het bestuur neemt deze tip mee voor volgend jaar.
De voorzitter vraagt de vergadering het financiële verslag 2017 goed te keuren. De
vergadering stemt hiermee in.
Om de begroting 2019 goed te keuren, legt de voorzitter de vergadering voor om
ook voor 2019 de contributie vast te stellen op € 0,- euro. De vergadering keurt dit
goed.
Vervolgens legt de voorzitter de begroting 2019 ter goedkeuring voor aan de
vergadering. De vergadering keurt deze goed en is daarmee aangenomen.
8. Benoeming kascommissie
Sinds de aanpassing in de statuten moet er jaarlijks de kascommissie in de AV
benoemd worden. Het bestuur vraagt de vergadering toestemming ook voor
volgend jaar twee medewerkers van bureau Aksos te Groningen te benoemen als
commissie. De vergadering gaat akkoord.
9. Herbenoeming bestuurslid DPD
Het eerste bestuurstermijn van de penningmeester Focko Zwanenburg loopt af. Hij
heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een volgend termijn. Het bestuur legt de
vergadering voor hem opnieuw te benoemen voor een periode van 4 jaar. De
vergadering stemt in.
10. Herbenoeming bestuursleden SPD
Het bestuur van DPD heeft een voorstel ontvangen van het bestuur van SPD om de
volgende bestuursleden te benoemen voor een volgend termijn. Te weten Dhr. H. v.
Gils voor een tweede termijn en de bestuursleden Dhr. H. Smit, Mevr. K. v. Heuven
Kats en Mevr. L. Stark voor een derde termijn. Het bestuur van DPD neemt dit
voorstel over en legt dit voorstel ter goedkeuring voor aan de vergadering. De
vergadering stemt in met dit voorstel. Het bestuur van DPD gaat ervanuit dat het
bestuur van SPD ook overgaat tot herbenoeming van genoemde bestuursleden.
Hans Smit, voorzitter van SPD, bevestigt dit.
11. Rondvraag
Dhr. H. v. Emden geeft aan dat hij regelmatig tegen het volgende probleem aan
loopt. Er zijn steeds meer dierenartsen in loondienst die meerdere werkgevers
hebben, flexwerker zijn of in wisselende deeltijd werken. Dit geeft problemen met
het berekenen en betalen van de pensioenpremie aan het fonds. Het fonds
onderkent dit probleem en heeft inmiddels het plan opgevat om een werkgroep in
het leven te roepen die met deze problematiek aan de slag gaat om de regeling, ook
op dit punt, aan te passen. De verwachting is namelijk dat problematiek in de nabije
toekomst zich vaker zal voordoen, gezien de huidige arbeidsmarktontwikkelingen.
Dhr. H. v. Emden heeft een model gemaakt hoe volgens hem dit probleem het beste
aangepakt kan worden en wil dit ook graag met de werkgroep delen. Hans Smit
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dankt dhr. V. Emden voor dit aanbod en geeft aan graag van dit aanbod gebruikt te
willen maken.
11. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun aanwezigheid en hun inbreng in
deze vergadering. Na dit gezegd te hebben, sluit de voorzitter de vergadering.
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