
 
 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering Federatie van VSV’s 

Datum:    6 maart 2018, 14:00-14:45 uur 
Locatie:    Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, Gouda 
Totaal aantal leden: 44 VSV’s 
Leden aanwezig:  39 VSV’s 
Leden afwezig:     5 VSV’s 
Volgende vergadering:  21 September 2018 
 

1. Opening en mededelingen 
Van het bestuur zijn vandaag aanwezig Eric Hallensleben, Martien Kroeze en 
Veronique Bekendam – Pardoel. Carolien Slager is afwezig en het bestuur is in 
gesprek met kandidaten voor de vacante positie in het bestuur. 
 
2. Bestuur 
Leden geven consent, aan benoeming van het voorgestelde 1e bestuur van de 
Federatie van VSV’s. Leden verzoeken tevens het bestuur vóór de volgende 
bijeenkomst de vacature in het bestuur ingevuld te hebben met een actief 
praktiserend eerstelijns verloskundige (en actief bestuurslid VSV).  
 
3. Statuten 
De Statuten zijn gepubliceerd op de website van de Federatie van VSV’s.  
In aanvulling op deze statuten licht de voorzitter namens het bestuur toe dat de 
Federatie heeft de voorkeur om gebruik te maken van het consentbeginsel van 
sociocratische besluitvorming. Deze beleidsbepalende methodiek is gebaseerd op 
gelijkwaardigheid in de besluitvorming en een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor het bepalen en realiseren van de doelstellingen.  
Consent betekent geen overwegend beargumenteerd bezwaar. Indien een lid 
overwegende bezwaren heeft zal ze die moeten toelichten (beargumenteren) zodat 
gezocht kan worden naar een oplossing ervoor. 
 
Leden geven consent, aan het gebruik van het consentbeginsel als methode voor 
besluitvorming bij overleggen van de Federatie.  
(Waar de wet andere besluitvorming vergt is dit al opgenomen in de statuten.)  
 
4. Financiën 
Leden geven consent, aan de voorgestelde begroting.  
Een van de leden vraagt of de hoogte van de inkomsten op begroting wel klopt.  
De secretaris en penningmeester geven aan dat deze begroting gisteren voor het 
laatst is aangepast. Sindsdien is het aantal leden verder gestegen. In September zal 
het bestuur de actuele financiën situatie en een begroting voor 2019 presenteren.  



 
 

5. Doelstelling algemeen  
Leden geven consent, aan de doelstellingen van de Federatie. 
 
Leden geven consent, aan het standpunt van het bestuur van de Federatie om 
alleen VSV’s als lid te accepteren. (Indien er in een regio alleen een IGO is, dan kan 
die als VSV lid worden.)  
 
Leden geven consent, aan het voorstel van het bestuur om alle informatie vanuit de 
Federatie tot en met de volgende bijeenkomst in September 2018 op het openbare 
gedeelte van de website te delen.  
 
6. Plannen 2018 
Leden geven consent, aan het standpunt dat het bestuur van de Federatie de kosten 
van derden aan de VSV’s bewaakt (danwel probeert te voorkomen). Tevens wordt 
het bestuur gevraagd de tijdsinvestering die aan individuele VSV’s wordt gevraagd 
zoveel te beperken door dit met de specifieke partijen zoveel mogelijk centraal op te 
pakken.  
 
7. Inbreng 
Leden geven consent, aan het voorstel van het bestuur mee te werken met een 
enquête vanuit het VUMC EMGO.  
 
8. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 
Geen bijzonderheden 
 
9. Sluiting 
De voorzitter van de Federatie van VSV’s (Eric Hallensleben) bedankt de aanwezige 
leden voor hun inbreng en vertrouwen en sluit de vergadering. 
 

Deze notulen zijn vastgesteld op de vergadering van ………..  

voorzitter         bestuurder 

 

 

……………………………     ……………………………   


