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Beste mensen,

– Wie zich al heeft aangemeld voor de online ALV kan deze mail verder negeren. –

We herinneren jullie graag aan onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze ALV
vindt op 31 oktober aanstaande, van 10.30 tot 12 uur plaats via Zoom. 
Na onze nieuwsbrief van eind september zijn er al aardig wat aanmeldingen
binnengekomen. Toch sturen we graag deze herinnering, omdat er ook nog flink wat
leden niet hebben gereageerd. 
Het zou jammer zijn als jullie de kans om mee te praten over een aantal interessante
ontwikkelingen met betrekking tot erkenning van natuurlijk schildklierhormoon
zouden mislopen.

Daarom bij dezen nogmaals de agenda:

• Welkom 
• Verslag van de vorige ALV
• Bespreking Financieel jaarverslag,  algemeen jaarverslag en jaarplan
• Bezetting van het bestuur, (her)benoemingen etc.
• Pieternel van Velden zal het 2e secretariaat neerleggen en algemeen bestuurslid
worden.
• Afscheid van Annelies van den Hoonaard, die onze ledenadministratie vele jaren
heeft verzorgd.
• Oproep voor een nieuwe ledenadministrateur en een nieuwe 2e secretaris. 
• Verslag van onze activiteiten
• Status van de contacten met de Richtlijncommissie, inclusief de recente
gedachtewisseling
• Nieuwe strategie met betrekking tot erkenning natuurlijk schildklierhormoon met
drie speerpunten
• Bevindingen rond workshops ’Regie in eigen hand’
• Relaas van de lezingen voor de Hormoon Community Nederland
• Efficiencyverbetering van onze ledenadministratie en koppeling aan de financiële
administratie, waardoor veel minder handelingen nodig zijn.
• Rondvraag
• Afsluiting

Je kunt je aanmelden via voorzitter@vgns.info. Na je aanmelding krijg je de
vergaderstukken zo snel mogelijk toegezonden. 
We horen graag van je en hopen je op 31 oktober virtueel te verwelkomen. 

Hartelijke groet en prettig weekend,
Josee Koning en Pieternel van Velden, secretarissen VGNS
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