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Notulen Actie 

1. Opening van de vergadering 

De voorzitter opent om 17:00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 

 

 

2. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen. 

 

 

3. Verslag bestuursvergadering 25-01-2018 

De voorzitter loopt kort door het verslag heen.  

Er wordt nogmaals besproken hoe om te gaan met de  (jaarlijkse) deelnemers 
bijdrage. Gevraagd wordt om in de toekomst een actielijst (met datum) op te 

nemen zodat het bestuur weet wie wat doet. 

Verder zijn er geen op- of aanmerkingen en wordt het verslag ongewijzigd 
vastgesteld. 

 

CdG 

18/07/2018 

4. Jaarverslag/Kascommissie 

TvM bespreekt in het kort de bevindingen van de kascommissie, waarbij besproken 

werd hoe het verloop van declaraties (betaald, afgewezen, aantallen) bijgehouden 

kan worden en in het jaarverslag opgenomen kan worden. 
Afgesproken is dat deze administratieve actie met PurePixels besproken zal 

worden.  

FH/PdV 

01/08/2018 

 

5. Update Beleggingen 

Vanwege drukke werkzaamheden heeft de opvolging door RW op een laag pitje 

gestaan. Het wachten is nu op documentatie van ABN-AMRO, waarna in een 
gesprek met C.Blokzijl vervolgstappen (o.a. kiezen van portefeuille samenstelling) 

ondernomen kunnen worden  

 

RW/PdV 

01/09/2018 

6. Privé verzekeringen 

Privé verzekeringen zullen worden meegenomen in de op te stellen wensenlijst, 
hoe en waar deze op de ORF site moet komen te staan, Op dit moment staat de 

uitrol voor het aanbieden van privé verzekeringen even stil. FH zal met PurePixels 

contact opnemen om het “linken” achter “Mijn ORF” van de website te bespreken.  

 

FH/PdV 

01/08/2018 

7. Update achterstallige betalingen 
Er wordt aangegeven dat vanwege inwerktijd er een achterstand is ontstaan die 

echter bijna ingelopen is. 

Verder is afgesproken dat het bestuur elkaar tijdig informeer bijvoorbeeld over 

 

 

Allen 



 
achterstanden bij declaraties, contributie zodat het bestuur de deelnemers pro-
actief en tijdig kan informeren. 

 

8. Achterstand/klachten declaraties 

In het kort besproken waarbij afgesproken is dat het bestuur elkaar tijdig op de 

hoogte houdt. 
De achterstand in de behandeling van de declaratie is op dit moment bijna 

weggewerkt. 

 

 

Allen 

 

 

9. Raad van Toezicht 

RW zal een oproep plaatsen op intranet en op de ORF site voor een kandidaat 
aangezien de Raad minimaal uit 2 echter het liefst uit 3 personen moet bestaan. 

 

 

RW 

10. Onderhoud ORF website 

RW spreekt zijn zorgen uit over het onderhoud en gebruik van de website.  PdV zal 

komende tijd contact opnemen met Hans Blenk om te kijken wat nodig is of gedaan 

moet worden om de noodzakelijke informatie uit het systeem te halen. Hierna zal 
contact worden opgenomen met Pure Pixels om e.e.a. gerealiseerd te krijgen. VdK 

heeft inmiddels aangeboden om PdV hierbij te helpen. 

 
Tevens is aan het bestuur gevraagd om een wensenlijst (bijgaand eerste aanzet) op 

te maken voor de nodige aanpassingen van de website. Het verzoek wordt gedaan 

om de wensen voor 1 augustus aan de voorzitter te sturen. 
 

PdV/VdK 

01/09/2018 

 

 

 

Allen 

01/08/2018 

11. Privacy Statement 
Recentelijk is de nieuwe Privacy wet in werking getreden. Na goedkeuring van 

ORF’s Privacy statement door het bestuur is deze gedeeld met de deelnemers via 

mail. Echter tot op heden is het Statement nog niet onder “Home “ te vinden. 

 

PdV/VdK 

01/08/2018 

12. Bijzondere declaraties  
Er zijn deze periode geen bijzondere declaraties ingediend. 

 
 

Rondvraag 

De volgende vergadering is tevens de ledenvergadering en wordt voorlopig gepland 

op woensdag 18 juli 2018 uitnodiging wordt rondgestuurd 
 

RW 

01/06/2018 

Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 18:15 uur. 

 
 

Rotterdam, 

28 juni 2018 

 

 

  

 



 

Inventarisatie ORF – Website 
 

 

 Verzoek voor een test omgeving 

 

 Verzoek om een vrij eenvoudig overzicht te kunnen maken 

o Verloop declaraties (bijv. aantallen, betaald, afgewezen) 

o Soort declaraties (bijv. brilen, gehoorapparaten, orthodontie)  

o Verloop van deelnemers ( bijv. aantallen, nieuwe/beëindigd) 


