Kort Verslag ALV FEDERATIE van VSV’s
Datum

29 Maart 2019

Tijd

15:45- 16:30 uur

Plaats

Huis van de Stad, Gouda

Bestuursleden

Eric Hallensleben, Martien Kroeze, Marlies
Kluiters en Carolien Slager (Rob Hardeman)

Leden

48 VSV’s (leden) aanwezig

15:45

Opening / Mededelingen
Het huidige bestuur bestaat uit: Carolien Slager (penningmeester),
Martien Kroeze (secretaris), Eric Hallensleben (voorzitter), Marlies
Kluiters (bestuurslid). Het bestuur wil graag de vacature ziekenhuis
invullen en draagt Rob Hardeman voor als kandidaat. Carolien Slager
heeft aangegeven dat zij gaat stoppen en het bestuur vraagt leden te
reageren op de vacature kraamzorg.

15.55

Stemmen bestuurswijziging
De leden stemmen in met de voordracht van Rob
Hardeman in het bestuur van de Federatie van VSV’s.
Leden bestendigen doelstellingen van de Federatie:
• Belangen van ALLE VSV’s behartigen
• Goede, veilige en toegankelijke integrale geboortezorg
• Bevorderen wetenschappelijk onderzoek integrale geboortezorg
• Objectiveren en meten kwaliteit integrale geboortezorg
• Opzetten kwaliteitscyclus
• Garanderen van vrije keuzemogelijkheden vrouw

16.05

Korte terugblik op 2018 en focus 2019
VSV’s onderling heel verschillend
• In organisatievorm
• In mate van participatie
• In samenstelling
• In slagkracht
• In “professionalisering”
Ontwikkelingen volgen zich in hoog tempo op, naast het verzorgen van
goede zorg aan zwangeren en jonge moeder / ouders: Zorgstandaard,
Babyconnect, NPS, Voorzichtige reactie’s tav verplichtingen VSV als
organisatie, Weerbarstigheid IGO’s, Integraal tarief.

Plannen 2019
Leden stemmen in met blijvende focus van het bestuur:
• Mogelijk maken van “professionaliseren” VSV’s
• Kostenbewaking voor VSV’s
• Coördinatie van de “zorg” aan de VSV’s!!!
• Landelijk afstemming voordat VSV’s worden benaderd
• Ook 2de indicator van de cliënt beleving landelijk en betaald
16.15

Financiële verantwoording
Bestuur presenteert de jaarstukken, die reeds zijn geakkoordeerd
door kascommissie. Leden zijn akkoord met de financiele afwikkeling.
Bestuur stelt voor de contributie van 400 naar 600 euro te verhogen
om voor 2019 een sluitende begroting te creeren. De leden zien welke
inzet plaats vindt om doelstellingen te realiseren en stemmen in met
deze verhoging naar 600 euro.

16.25

Rondvraag
De leden vragen om meer interactie bij volgende bijeenkomst in
September.

16.30

Sluiting ALV

