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Notulen 
 

Actie 

1. Opening van de vergadering 

De voorzitter opent om 16:40 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
Speciaal welkomstwoord voor Dana Vuijk als nieuw bestuurslid. 

 

 

2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen. 

 

 

3. Verslag bestuursvergadering 26-02-2019 
Er zijn geen op- of aanmerkingen en het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Aangegeven wordt dat de lijst van actiepunten aan het einde van de vergadering, indien nodig nog 
besproken zal worden. 

 

 

 

4. Rooster van aftreden 
De voorzitter staat stil bij het aftreden van A. Westdorp, en bedankt Aad voor de jarenlange inzet als 

secretaris van het ORF. Hierna wordt aan Dana gevraagd zich aan het bestuur voor te stellen waarna 
de overige bestuursleden zich zelf even voorstellen. 

Ton van de Mark gaf aan dat hij tot 1 juli 2021 bestuurslid wenst te blijven.  
De voorzitter zal het Rooster aanpassen en aan Vincent sturen zodat e.e.a. op de ORF-site geplaatst 

kan worden. 

 

RW 

5. Taken van het bestuur 

In het kader van Check & Verify, is nogmaals kort gesproken om de rol van dubbel paar ogen bij de 
taken van het bestuur zo veel mogelijk in stand te houden. Hierna is in het kort door de omschrijving 

van de “Taken van Bestuur”  heen gelopen en waar nodig e.e.a. verduidelijkt. De nieuwe taken 
omschrijving zullen worden rondgestuurd. 

 
Hierna ontstond er een discussie omtrent het archiveren van documenten. Besloten is om te 

onderzoeken of dit centraal geregeld kan worden d.m.v. de iCloud (Drive) van Vopak. 

 

 

 

RW 



 
6. Deelnemers Westpoort 

Het bestuur heeft besloten om medio november 2019 alle “Westpoort” deelnemers te informeren dat 

per 1 januari 2020 het deelnemersschap beëindigd zal worden. Declaraties over 2019 zullen nog het 
hele jaar 2020 ingediend kunnen worden. 

 
Op de vraag of het bestuur nog actie dient te nemen om de leden welke zich nog steeds niet 

geregistreerd hebben aan te schrijven, is besloten voor de laatste maal (nadat het ledenbestand is 
opgeschoond) deze aan te schrijven. 

 
In dit kader is nogmaals gesproken over de ledenlijst(en). Hierbij is afgesproken dat de ledenlijst van 

de website leidend is. 
Tevens afgesproken dat een maal per jaar een check zal worden gedaan welke deelnemers de 

wettelijke pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en aan te schrijven dat het deelnemersschap 
beëindigd zal worden. 

 

Allen 

7. Jaarverslag 
Ton van de Mark kon het bestuur informeren omtrent de huidige stand van zaken en tevens melden dat 

voor de afsluiting van het boekjaar er nog geen kascommissie langs geweest is. 
Nogmaals zal actie ondernomen worden om de kascommissie controle uit te laten voeren. 

Tevens is besproken om tijdens de Deelnemers vergadering de cijfers als definitief te bespreken. 
 

Voorgesteld werd om een soort van liquiditeit ondergrens te gaan hanteren en dit op te nemen in het 
Reglement. Voorgesteld werd:  

Het Totaal van liquide middelen in enig jaar mag niet minder zijn dan het Totaal van de ondersteuning 
aan de deelnemers van de afgelopen 3 jaar. 

 

TvdM 

 

 

PdV 

8. Beleggingen 

Het bestuurd werd kort door PdV geïnformeerd naar de huidige stand van zaken en de moeilijkheden 
om in contact te komen met ABN-AMRO.  

Ondanks deze moeilijkheden wenst het bestuur nog steeds de stap te maken om de beleggingen van 
ING naar ABNAMRO over te brengen, gezien de nodige reductie in kosten dat dit met zich mee zal 

brengen. 

PdV 

9. Vergoedingen per 1-1-2020 

Aangezien vanwege drukke werkzaamheden er geen nader onderzoek is gedaan naar de vergoedingen 
is er geen besluit genomen omtrent aanpassingen. Kort werd verwezen naar het verslag van 26 

februari jl. over de uitstaande specifieke vragen omtrent kaakchirurgie, reiskosten en psychologische 
hulp. 

Kaakchirurgie en hulp zou nader onderzocht worden. 
 

Besloten is nadat er een gedegen onderzoek is gedaan naar (meer)kosten er een besluit genomen zal 
worden over de hoogte van de uitkeringen en het nut per 1 januari 2020.   

 

    

 

 

 

CdG 

 

 

 
10. ORF internet website 

Nogmaals werd geconstateerd dat de huidige wensen van het bestuur door voortschrijdend inzicht 

veranderd zijn ten opzicht van het thans gebruikte ontwerp/platform.  
Het gebruik van de website zal als een vast punt op de agenda blijven staan. 

 

 

11. Bijzondere declaraties/vergoedingen 

Geen ingediende verzoek voor bijzondere medicijn kosten besproken, alsmede geen uitstaande acties. 
  

 

12. Rondvraag 
Actie lijst doorgelopen op uitstaande punten.  

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 18:00 uur. 
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