Uitnodiging bijwonen ALV en Ledenmiddag 26 september 2020
Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van onze Algemene Ledenvergadering
en de daarop aansluitende Ledenmiddag, die georganiseerd wordt door de Commissie Voorlichting en
Communicatie.
Locatie:
Aanmelden via:
Tijdstip:

Postillion hotel, Baan van Fectio 1, 3981 HZ Bunnik.
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid. Het hotel ligt op ca. 10 minuten
loopafstand van NS station Bunnik.
huntington@adminapn.nl of 0344 - 849221, het Backoffice van de vereniging.
Aanmelden graag voor 10 september a.s. inclusief eventuele dieetwensen
10:30-16.15 uur. Inloop: vanaf 10:00 uur (met koffie en thee)

Ochtendprogramma
Algemene Ledenvergadering

10:30 uur - 12:25 uur

Lezing prof. dr. Eric Reits, lid van onze Wetenschappelijke Adviesraad 12:25 uur - 13:15 uur
Prof. Reits praat ons bij over de stand van zaken van wetenschappelijk
onderzoek, landelijk en wereldwijd en de samenwerking tussen het
Campagneteam Huntington en de Vereniging van Huntington.
Lunch

13:15 uur - 14:00 uur

Middagprogramma

14:00 uur - 15:30 uur

e-Health toepassing met en voor mensen met de ziekte van Huntington
Drs. Pearl van Lonkhuizen, promovendus LUMC (afdeling Public Health & Primary Care)
Dr. Ir. Niko Vegt, senior onderzoeker LUMC (afdeling Public Health & Primary Care)
In samenwerking met Topaz Overduin ontwikkelt het LUMC een eHealth toepassing samen
met en voor mensen met de ziekte van Huntington, hun partners en zorgverleners. Tijdens deze
interactieve sessie geven Pearl van Lonkhuizen en Niko Vegt meer informatie over dit project en zullen
we samen nadenken over waardevolle eHealth mogelijkheden en toepassingen. We hopen op een
sessie, waarin we van elkaar kunnen leren en iedereen zijn of haar wensen en ideeën omtrent eHealth
kan delen.

Napraten onder het genot van een hapje en een drankje

15:30 uur - ca. 16:15 uur

Note! Op grond van de huidige RIVM-richtlijnen met betrekking tot het
coronavirus (COVID-19), mogen maximaal 50 personen worden toegelaten. We
hopen en verwachten dat het op 26 september mogelijk zal zijn om bij elkaar te
komen. Als het nodig is om de ALV uit te stellen, zullen we u hierover tijdig
informeren.
Bestuur en Commissie Voorlichting & Communicatie

Bijlage
Agenda ALV

Tijdschema

1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen Bestuur

10:30 - 10:45

2. Goedkeuring notulen ALV d.d. 22 juni 2019

10:45 - 10:55

3. Veranderingen binnen bestuur

10:55 - 11:00

4. Benoeming ereleden

11:00 - 11:10

5. Toelichting sociaal jaarverslag 2019

11:10 - 11:25

6a. Toelichting en goedkeuring Jaarrekening 2019
6b. Rapport Bevindingen accountant en Kascommissie

11:25 - 11:45

7a. Decharge bestuur 2019
7b. Vaststelling contributie 2021

11:45 - 11:50

8. Terugkoppeling Ketenzorg 2019

11:50 - 12:15

9. Rondvraag en sluiting

12:15 - 12:25

Ter vergadering zijn enkele exemplaren van de notulen van de vorige ALV, de Jaarrekening 2019 en het
rapport van bevindingen van de accountant voorhanden.

