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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 03-07-2019 
Er zijn geen op- of aanmerkingen en het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

4. Administratie/archivering 
Besloten is om de archivering centraal te gaan opslaan. Daartoe zullen VdK en DV een voorstel doen, 
waarbij rekening gehouden zal worden welke soort informatie voor wie nodig is en welke rechten 
hiervoor gelden. 
 
FH zal bij IT nagaan of de thans voorgesteld archivering omgeving werkbaar is voor het ORF en of er 
een alternatief voorhanden is. 
 
Besloten is om de Laptop van het ORF welke thans door Aad Westendorp gebruikt wordt vanwege 
ouderdom aan Aad “ te schenken” voor zijn bewezen diensten. 
Afgesproken is dat VdK met Aad contact zal opnemen. 
Aad zal worden gevraagd indien aanwezig al zijn persoonlijke data van de laptop te verwijderen, 
waarna het ORF al de data welke van het ORF is zal verwijderen en vervolgens de laptop “schoon te 
maken”. Hierna zal Aad de laptop retour krijgen. 

DV/VdK 

 

 

FH 

 

 

 

 

VdK 

 

5. Deelnemers (lijst) 
Het bestuur zal voor Closing alle “Westpoort” deelnemers informeren dat per 1 januari 2020 het 
deelnemerschap beëindigd wordt. Declaraties over 2019 zullen nog het hele jaar 2020 ingediend 
kunnen worden. 
 
Een opmerking werd geplaatst dat inmiddels ook ex-Cosco deelnemers zijn aangeschreven met de 
melding dat het deelnemerschap beëindigd zal worden. 
 
Verder werd aangegeven dat op dit moment de deelnemerslijst geschoond is en up-to-date. 
 
 

VdK 

 

 

 

 



 
6. Vergoedingen per 1-1-2020 

CdG deelde in het kort mee dat onderzoek naar specifieke vergoedingen niet eenvoudig is geweest 
en dat hij nog steeds niet het gewenste resultaat heeft bereikt. De meerkosten waar in vorige 
vergaderingen over werden gesproken zijn niet duidelijk uit de administratie te halen. 
Na een uitgebreide discussie over specifieke  vergoedingen (o.a. Kaakchirurgie, Reiskosten) is 
besloten dat een kleine werkgroep (nieuwe) voorstellen zal doen. Tevens dient gekeken te worden of 
de omschrijving in de voorzieningen lijst iets duidelijker geformuleerd kunnen worden. Vooralsnog is 
vastgesteld 

- Kaakchirurgie (18 jaar en ouder): Hier is een vergoeding vanuit het basispakket voor en kan 
derhalve van de lijst af 

- Implantaten: 50% van de meerkosten (na aftrek eigen risico en eigen bijdrage) blijft 
vergoedt worden 

- Kunstgebit: 50% vergoeding na afdracht (wettelijk) eigen risico en eigen bijdrage. 
- Medicijnen: EUR 150. 
- Psychologische hulp: Stoppen aangezien vergoeding vanuit de basis verzekering. 

 

    

 

PdV/RW 

 

 

 

7. Bijzondere declaraties/vergoedingen 
Een vijftal ingediende verzoeken voor bijzondere bijstandskosten werden besproken en ter 
beoordeling aan het bestuur afgehandeld. 
Zie bijlage 
 

 

8. Actielijst 
Aangepaste Actie lijst zal door de Voorzitter per mail aan het bestuur rondgestuurd worden. 
 

RW 

9. Rondvraag 
Opgemerkt werd dat op dit moment het aanmeldingsformulier ORF niet in de On-Board documentatie 
set bijgesloten is. Het verzoek wordt gedaan om dit met HR Nederland te bespreken.  
 
In het kort is gesproken over de werkzaamheden en de hoogte van de factuur van PurePixels. 
Besloten is om een afspraak met Pure Pixels te maken teneinde het huidige contract te bespreken en 
hoogte van de factuur ter discussie te stellen. 
 

RW 

 

RW/VdK/FH 

Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 18:15 uur. 
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Bijlage ORF Bestuurs vergadering 17-09-2019 

Agenda punt 7 

- Medicijn gebruik voor SM Patient; voorstel is om declaratie voor deze medicijnen te 
honoreren tot een maxium van €550,- per jaar per gezin.  

Bestuur akkoord met vergoeding van €600,- max over 2019  
en de overige medicijnvergoedingen hanteren op de oude €150,- per gezin per jaar. 

 

- Specifieke Botox behandeling extreem zwetende oksels 

Bestuur akkoord met max € 150,- vergoeding 

- Verblijf in een Hospice bijstaan Partner  

Bestuur akkoord met 50% kosten met een max van €250 voor Palliatieve Gezinszorg. 

- Vergoeding voor ICSI (vorm van IVF) 3 stuks worden vergoed   

Bestuur akkoord met eenmalig extra voor max € 150,- 

- Kilometer vergoeding voor het rijden van vriendin van de ene naar de andere specialist 
ivm “aangezichtspijn”  

Bestuur besluit Geen vergoeding. 

 


