Jaarverslag 2019

“Inhoud is onze
grootste kracht!”
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VISIE
De KNMvD neemt in het maatschappelijke
debat een actieve positie in over thema’s
op het werkveld van de dierenarts, name
lijk: dierenwelzijn, diergezondheid, volks
gezondheid; en voedselveiligheid en mili
eu. De KNMvD bevordert een goede
sociaaleconomische en onafhankelijke
positie van de dierenarts die nodig is
voor het maatschappelijk verantwoord
uitoefenen van haar/zijn beroep. De KN
MvD streeft naar interdisciplinaire samen
werking tussen veterinaire en humane
gezondheidszorg en communicatie op
alle aspecten van de gezondheidszorg
voor dier en mens.
MISSIE
De KNMvD is de beroepsorganisatie van
dierenartsen in Nederland. De KNMvD
bevordert de professionele ontplooiing
van de dierenarts op het terrein van
dierenwelzijn, diergezondheid, volks
gezondheid en voedselveiligheid. Zij be
hartigt de belangen van dierenartsen die
actief zijn in uiteenlopende werkvelden.
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Voorwoord
ZICHTBAARHEID
2019 was het jaar van de ‘verenigingsstructuurwijziging’.
Een van de doelen van deze wijziging was om de clusters
(voorheen groepen) beter zichtbaar te maken binnen en
buiten de vereniging. De clusters Gezelschapsdieren, Paard,
Landbouwhuisdieren en DIMEO zijn de fakkeldragers als
het gaat over inhoud en ledenbinding voor de KNMvD.
Deze wijziging ging tevens gepaard met het omzetten van
onze activiteiten naar projecten. Hierdoor komt er voor
bestuur en leden meer zicht op de inhoud en het behalen
van de doelstellingen.
Dat veranderingen gepaard gaan met vallen en opstaan
is een gegeven. Hoe goed je ook zo’n wijziging vooraf
vorm geeft, in het werkelijke leven is alles wat weerbarstiger.
Heel langzaam trekt de rook nu op, worden de contouren
duidelijker en werpt de verandering ook zijn eerste
vruchten af. We laten weer zien wat we doen, waarvoor
we het doen en voor wie we het doen; in het TvD, op social
media, op de website en in dit jaarverslag.
Zichtbaarheid van de KNMvD zal ook
voor 2020 een belangrijk thema worden,
dat alles in het kader van jou als dieren
arts en jouw professie.

Susan Mogony
Directeur KNMvD
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KNMVD- ONDERWERPEN IN 2019
VETERINAIRE EED

te genereren omdat ze nu eenmaal in een

Half maart 2019 studeerde de eerste

kleine, afgelegen gemeente zijn gevestigd

lichting dierenartsen af die de veterinaire

… De derde prangende vraag is of er in

eed of belofte voor de dierenarts aflegt.

de toekomst nog plaats is voor ‘vrije

Met het afleggen van de eed wordt een

veterinairen’? Of is dierenartsen hetzelfde

bijzonder moment gemarkeerd, namelijk

lot beschoren als de opticiens, waarvan

de toetreding tot de beroepsgroep. Het

er nauwelijks nog werkzaam zijn buiten

is een ogenblik van reflectie, een vertrek

de grote ketens van commerciële brillen

punt voor gewetensvol professioneel

boeren?

handelen. Het gezamenlijk uitspreken
van de leidende principes in het veteri

Maaike van den Berg en Rens van

naire handelen moet uitgroeien tot een

Dobbenburgh, TvD april 2019

krachtig ritueel dat de jonge dierenarts
bewust maakt van zijn of haar brede

Een bloeiende vereniging die een groot

professionele verantwoordelijkheid.

aantal dierenartsen vertegenwoordigt
wordt door zowel dierenarts-ondernemers

Sophie Deleu, TvD maart 2019

als de ketens gezien als de belangrijkste
manier om een stevige positie van dieren

KETENVORMING

artsen te houden. … Herziening van de

Dierenartsen maken zich om drie dingen

contributiestructuur met daarin praktijk

zorgen. Ten eerste dringt de vergelijking

lidmaatschappen waarbij werkgevers deels

met een piramidespel zich op. Bij de aan

het lidmaatschap voor hun rekening

koop van praktijken worden bedragen

kunnen nemen en het faciliteren van

geboden die de klassieke goodwill ver te

het K
 NMvD-lidmaatschap van dieren

boven gaan. Hoe moet dit worden terug

artsen werkzaam binnen AniCura, CVS

verdiend? … Ten tweede maakt met name

en Evidensia kunnen daarin sleutel

de KNMvD zich zorgen over het lot van

factoren zijn.

praktijken – binnen of buiten een groep
– die er niet in slagen de gewenste omzet

Maaike van den Berg, TvD november 2019
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STIKSTOFCRISIS

KEURMERK PAARD & WELZIJN

Waar Fairfok zich vooral richtte op de

Erwin Hoogland vindt het sluiten van

Om het welzijn van paarden in Nederland

georganiseerde kynologie, is het vervolg

kringlopen niet zozeer een nieuwe, als wel

verder te verbeteren is het afgelopen jaar

project omgedoopt tot Fairdog. Fairdog

logische stap in de ontwikkeling van de

hard gewerkt om het Keurmerk Paard en

richt zich op een gezonde goed gesociali

veehouderij: “Heel veel boeren zijn al jaren

Welzijn (KPW) breder uit te rollen … Het

seerde hond in het algemeen. Binnen dit

bezig met kringlooplandbouw. En het wel

doel van het keurmerk is om enerzijds alle,

platform is de KNMvD onderdeel van de

zijn is de afgelopen jaren steeds verbeterd.”

grote en kleine, paardenhouders beter op

overkoepelende stuurgroep, samen met de

Alles overziend is hij het – “met de kennis

de hoogte te brengen van de wijze waarop

Dierenbescherming, Raad van Beheer en

van nu” – met de landbouwdeskundigen

het paardenwelzijn kan worden verbeterd

het ECGG. Ook is de commissie Jonge

eens dat de systemen die na de oorlog zijn

en anderzijds het publiek te tonen dat de

Honden opgegaan in Fairdog vanwege de

ontworpen, niet langer houdbaar zijn.

Nederlandse paardenhouderij welzijn echt

grote mate van overlap van de doelstellingen.

“We moeten zeker meepraten over duur

serieus neemt en er aan wil werken. Het

zame keuzes voor de volgende generatie,”

bord KPW aan de gevel en vermelding op

geeft hij toe. “Want er zijn krachten die

de KPW-website toont dat een bedrijf,

inwerken op d
 iergezondheid, dieren

groot of klein, commercieel of liefhebberij,

“We willen zorgen dat uiterlijke kenmer

welzijn en volksgezondheid en daar

voldoet aan de huidige KPW-eisen voor

ken met schadelijke gevolgen voor het

staan we voor.”

het welzijn van paarden.

welzijn en de gezonden van honden niet

TvD juni 2019

TvD oktober 2019

BOERENPROTEST

ERFELIJKE GEBREKEN

geen handhaving plaats. Er waren name

Op 1 oktober trokken de boeren van Ne

De KNMvD maakt onderdeel uit van het

lijk geen goede criteria. Deze worden nu

derland naar Den Haag om te protesteren

plan Fairfok. Op donderdag 13 juni jongst

echter opgesteld door een adviesgroep en

tegen de stikstofmaatregelen van de over

leden had een delegatie van dit platform

dus zal dit jaar handhaving gaan plaats

heid. Ook dierenartsen sloten zich aan bij

een gesprek over de voortgang van Fairfok

vinden.”

de demonstratie, waaronder onder andere

met minister Carola Schouten. Voor de

John Vonk, bestuurslid van het Cluster

KNMvD was dit in de persoon van be

Landbouwhuisdieren.

leidsmedewerker Conny van Meurs.

Waar was de KNMvD, TvD november 2019

TvD juli 2019

TvD november 2019

meer worden doorgegeven. Dit is sinds
2014 vastgelegd in artikel 3.4 van het Be
sluit houders van dieren, maar er vond
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Clara Verdenius, TvD december 2019

KALVERWELZIJN & KALVERSTERFTE

gie van het dier – want die hebben de andere adviseurs

De procedurevergadering van 10 april ter voorbereiding

niet. We moeten wel innovatief blijven. Als we als dieren

op het debat van 23 april leverde een brief met ruim vijf

artsen dit laten lopen, gaan anderen er met de informatie

tig vragen aan de minister op over de ophef rond kalver

vandoor.”

sterfte. In februari bracht ‘Dier en Recht’ een bericht uit
over de hoogte van de kalversterfte. De Kamer wil van de

Paul Cornelissen, TvD januari 2019

minister de juiste cijfers en de noodzakelijke maatregelen
en verrichtte acties weten. De minister heeft op 15 mei
geantwoord op deze vragen. Met name de sterftecijfers en
de maatregelen werden daar in context gebracht met de
inspanningen van veehouders en dierenartsen om de

“JE HEBT VEEL MEER INFORMATIE OM OP TE
ACTEREN EN TE ADVISEREN. ZONDER GOEDE
MEETGEGEVENS KUN JE GEEN GOEDE ADVIEZEN

sterfte terug te dringen. Waar in de berichtgeving met

GEVEN. WIJ MOETEN OOK OP KLIMAATGEBIED

name de 13 procent en 20 procent sterfte de aandacht

ALS DIERENARTSEN DE ADVIESROL OPPAKKEN,

kreeg, gaf de minister aan dat uit de analyse blijkt dat dit

WANT DIT IS NET ZO GOED ALS VOEDING EEN

voor respectievelijk 33 procent en 8 procent van de 16.793

BASISVOORWAARDE VOOR DE DIERGEZONDHEID. DE

bedrijven geldt. Het betreft dan doodgeboren kalveren en

DIERENARTS HEEFT KENNIS VAN HET DIER ZELF EN

kalveren die na geboorte geleefd hebben en alsnog gestor

DAT IS SAMEN MET DE CONTINUE MEETGEGEVENS

ven zijn (geoormerkte dieren). Zij gaf ook aan (naast ge

EEN STERKE COMBINATIE.”

richte controle) met de sector te (blijven) werken aan het
terugdringen van deze (te hoge) cijfers via bijvoorbeeld

Josine Gelauf, TvD mei 2019

projecten als KalfOk.
“PETscan stelt je in staat met relatief weinig inspanning de
Op de agenda in Den Haag, TvD juni 2019

gezondheid van het dier op populatieniveau te verbete

ZWERFKATTENPROBLEMATIEK

ren. Je werkt mee aan dataverzameling en legt gestan

De KNMvD was ook in gesprek met de Stichting Zwerf

BIG DATA

daardiseerd vast wat je bij je dieren hebt gevonden. Het

katten Nederland om te verkennen hoe we elkaar kunnen

De grotere rol van computerberekeningen en algoritmes

invullen van PETscan moet een vaste gewoonte worden

versterken in de lobby voor de landelijke chipplicht voor

zal het werk van de dierenarts veranderen. “Onze contro

voor elke dierenarts. Aan de faculteit laten we studenten

katten. Voor honden is dit inmiddels verplicht, maar voor

letaak zullen we kwijtraken”, voorspelt Paul. “Daar is geen

er zelfs al mee oefenen via een app op de telefoon.”

katten staat dit nog op het wensenlijstje.

Else den Boer, TvD september 2019

Waar was de KNMvD, december 2019

dierenarts voor nodig. Voor het overige moeten we onze
meerwaarde bewijzen vanuit onze kennis van de fysiolo
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eigenlijk onnodig. “Ook klachten die niet

door dit rondetafelgesprek niet fundamen

direct betrekking hebben op diergenees

teel van standpunt zijn gewijzigd en omdat

kundig handelen belanden bij het tuchtcol

ook de Raad van State negatief heeft gead

lege,” legt Susan uit. Om te voorkomen dat

viseerd is onze inschatting dat er op dit

kleine ergernissen te snel een weg vinden

moment geen Kamermeerderheid zal zijn

naar het tuchtcollege of bij gebrek aan ont

die dit wetsvoorstel zal steunen. Mogelijk

vankelijkheid (geschillen over de factuur)

is er wel ruimte om het bestaande conve

gaan rondzingen op social media heeft de

nant verder aan te scherpen om het wel

KNMvD een klachtenprocedure ingericht.

zijn van onbedwelmd geslachte dieren te
verbeteren. Als KNMvD blijven we ons

TvD december 2019

hiervoor inzetten.

ONBEDWELMD SLACHTEN

Waar was de KNMvD, november 2019

Op woensdag 25 september was de
KNMvD op uitnodiging van de Tweede

BEVOEGDHEDEN PARAVETERINAIREN

Kamer aanwezig bij een rondetafelgesprek

De paraveterinair in Nederland heeft al een

over de onbedwelmde slacht. De aanlei

heel hoog niveau, maar wordt niet efficiënt

TUCHTRECHT

handelen onder het vergrootglas van het

ding hiervoor was het nieuwe wetsvoor

of effectief benut “De dierenartsen laten

Chief Veterinary Officer (CVO) Christian

tuchtcollege wordt gelegd, maar we heb

stel van de Partij voor de Dieren om de

paraveterinairen vaak niet in praktijk bren

ne Bruschke heeft als klachtenambtenaar

ben jurisprudentie nodig om duidelijkheid

onbedwelmde slacht in Nederland te ver

gen wat ze kunnen. Nu zijn er nog heel

de verantwoordelijkheid om namens de

te krijgen of het voldoet aan de zorgvuldi

bieden. Kamerleden uit de commissie land

getalenteerde mensen die zich uiteindelijk

overheid op te treden als aanklager bij

ge beroepsuitoefening.”

bouw hadden de gelegenheid om deskun

laten omscholen omdat ze geen uitdaging

digen te horen over juridische, religieuze

krijgen en geen passende beloning – dat

en dierenwelzijnsaspecten rondom de

heeft de dierenarts aan zichzelf te wijten.”

onbedwelmde slacht. Namens de KNMvD

Iemand anders wees erop dat je voor het

zaken van algemeen belang, zoals dieren
welzijn, diergezondheid en volksgezond

TvD oktober 2019

heid. “Je moet dan denken aan klachten
over het onzorgvuldig voorschrijven van

Volgens Susan Mogony wordt twee derde

was Joost van Herten aanwezig om de

schoonmaken van de praktijk beter een

gekanaliseerde diergeneesmiddelen, zoals

van de tuchtrechtzaken die gezelschapsdie

visie van dierenartsen toe te lichten. Nadat

schoonmaakbedrijf kunt inhuren dan het

antibiotica en wormmiddelen, of de afgifte

renartsen betreffen uiteindelijk ongegrond

alle genodigden hun verhaal hadden ge

aan de assistenten overlaten. “Als eerst

van onjuiste verklaringen,” legt ze uit. “Het

verklaard en bij paarden is dat de helft. In

daan was er gelegenheid voor vragen. De

gebruik wordt gemaakt van wat een die

is natuurlijk spannend als je veterinaire

die gevallen was een tuchtrechtzaak dus

indruk was dat de meeste politieke partijen

renartsassistent nu al mag volgens de wet,
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gaat de kwaliteit van de diergeneeskunde
omhoog.”
TvD december 2019
Bij een inventarisatie achteraf vond bijna
iedereen dat de KNMvD bij de evaluatie
van de Wet Dieren inderdaad moet inzet
ten op uitbreiding van de bevoegdheden
van de paraveterinair.
TvD, december 2019
MENTAL HEALTH
Wanneer een jonge dierenarts begint in
een praktijk is het belangrijk te weten wel
ke taken zij of hij beheerst en welke nog
moeten worden geleerd en ontwikkeld. De
jonge dierenarts krijgt daarmee inzicht in
eigen kennis en kunde: wat kan ik al, wat
moet ik nog vaker oefenen? De werkgever
en senior dierenartsen kunnen nadenken
over een gericht inwerkplan en taken for
muleren die de jonge collega moet uitvoe
ren. De paraveterinairen en de planning
kunnen hierdoor rekening houden met de
vakbekwaamheid van de jonge dierenarts
bij roostering van consulten en visites.
Ook kan de jonge dierenarts, wanneer
voor een bepaalde taak nog supervisie
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gewenst is, samen met een supervisor

vatte onder andere een risicobeoordeling

worden ingepland. Wanneer aandacht

om op bedrijven te kunnen vaststellen wat

wordt besteed aan de inwerkperiode en

veehouders kunnen verbeteren voor ze de

het leren van praktische vaardigheden,

stap nemen met couperen van varkens

ontstaat werkplekleren: het leren van

staarten te stoppen. “De risicobeoordeling

vaardigheden in reële arbeidssituaties.

wordt nu toegepast bij vijftien boeren die
zich hebben aangemeld om stapsgewijs te

Chantal Duijn, TvD oktober 2019

stoppen met couperen. De KNMvD helpt
hierbij, onder andere door de dierenartsen

DIERENWELZIJN

van deze veehouders te ondersteunen. Wij

De Commissie Jonge Honden is bedoeld

willen in dit hele plan een adviserende rol

voor hen wiens handen jeuken om te wer

innemen.”

ken aan praktisch uitvoerbare oplossingen.
Doen waar jij energie van krijgt, samen

John Vonk, TvD maart 2019

werken met andere dierenartsen aan een
gezonde hondenpopulatie. Ben je positief

Op 28 april ontving Anette van der Aa de

ingesteld, wil jij je schouders zetten onder

Animal Welfare Award van de World

een gezondere rashondenpopulatie, het

Veterinary Association (WVA). De uitver

verminderen van de illegale import of het

kiezing van Van der Aa volgde op een

verbeteren van de zorg rond rescuehon

voordracht door de KNMvD vanwege haar

den of heb je andere ideeën die de dierge

inzet om te komen tot een beslisondersteu

zondheid, volksgezondheid en dierenwel

ner voor euthanasie van zorgbiggen.

zijn rond jonge honden aangaat, meld je
dan aan.

TvD mei 2019

Tjerk Bosje, TvD januari 2019

VACCINATIEGRAAD
GEZELSCHAPSDIEREN

De audit van de Europese Commissie aan

Je moet de vaccinatiehistorie van je pati

gaande het naleven van het coupeerver

ënten goed administreren en deze infor

bod leidde tot een sectorinitiatief. Dit om

matie betrekken in je advies. Dit klinkt
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HET PLATFORM SENIOREN

simpel, maar dierenartsen schijnen de

AFRIKAANSE VARKENSPEST

vaccinatiegraad bij hun klantenbestand

Er is goede hoop dat preventieve maatre

stelstelmatig te hoog in te schatten. Van

gelen kunnen voorkomen dat de ziekte in

honden en katten die het afgelopen jaar bij

Nederland uitbreekt. “Het is een goede

de dierenarts zijn geweest, wordt gemid

contactziekte dus met goede biosecurity

deld maar 40 tot 60 procent gevaccineerd.

hoeft het je bedrijf niet te treffen.” …
Anderzijds is menselijk gedrag minder

Herman Egberink, TvD februari 2019

goed te beheersen dan je op het eerste
gezicht zou denken …. Uiteraard is het

BREXIT

moeilijk te voorkomen dat wilde zwijnen

Alleen al kijkend naar een stukje van onze

vleesafval eten dat bijvoorbeeld door

eigen veterinaire niche, zijn de hobbels

chauffeurs langs de snelweg is gedumpt.

De bijeenkomst van de projectgroep

Uiteraard had de reis een veterinair tintje

legio. Wat te denken van diergenees

Vandaar het initiatief van dierenarts Sam

Veterinaire informatiedagen zijn inmid

en werd o.a. de faculteit diergeneeskunde

middelen? … Alles samen nemende lijkt

de Snoeck om informatieve flyers uit te

dels een populaire traditie geworden en

van Litouwen bezocht.

het er op dat zelfs in een no-deal-scenario

delen op de parkeerplaatsen langs de A2.

ook in 2019 werden de twee bijeenkom
sten zeer goed bezocht. In het voorjaar

Nieuw in 2019 was het uitstapje in eigen

sprak prof. dr. Wiesje van der Flier over

land. Eind augustus ging de Drentse kolo

is. Onverlet blijft daarbij natuurlijk wel dat

Alzheimer en vertelden drs. Monique

nie toer van start bij het nieuwe museum

ook voor de toekomst veel geregeld moet

Verkerk en dr. Frank van de Goot over de

van de Proefkolonie in Frederiksoord. Er

worden om het gebruik van diergenees

forensische benadering van dierenmis

werd overnacht in Hotel Brinkzicht te

middelen zowel in de EU als het VK moge

handeling. In het najaar was het de beurt

Vledder en o.a. nationaal park Het Drent

lijk te maken. Denk hierbij aan harmonisa

aan prof. dr. Wim van der Poel om te

Friesche Wold en het gevangenismuseum

tie op het gebied van bijvoorbeeld

spreken over nieuwe virusziekten en werd

in Veenhuizen werd bezocht. Conclusie

minimale residu limieten (MRLs), dieren

het onderwerp euthanasie behandeld door

onder alle deelnemers: een dergelijk kort

welzijn bij dierproeven en meer.

dr. Eduard F.M. Veldhuis.

binnenlands tripje is zeker voor herhaling

Rens van Dobbenburgh, TvD februari 2019

De ledenreis had in mei 2019 de Baltische

de problematiek met betrekking tot dierge
neesmiddelen een redelijk overzichtelijke

Sophie Deleu, TvD november 2018

vatbaar.
staten als bestemming. Ook dit jaar was de

De verslagen van bovenstaande

belangstelling voor de reis zo groot dat de

bijeenkomsten en reizen staan op

reis tweemaal georganiseerd kon worden.

www.knmvd.nl/senioren
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NAJAARSDAG 2019

In 2019 werd de Najaarsdag even over een
hele andere boeg gegooid. Waar deze dag
andere jaren ruimte bood aan honderden
dierenartsen en werd georganiseerd op
grote locaties, werd er dit jaar gekozen
voor een bijeenkomst waarbij het vereni
gingsgevoel centraal staat. De dag was
daarom alleen toegankelijk voor leden van
de KNMvD en beperkte zich tot maximaal
100 deelnemers.
Door het kleinschalige karakter van de
Najaarsdag 2019, was het voor de KNMvD
mogelijk om intensief met leden in gesprek
te gaan over onderwerpen als veterinair
toezicht in de veehouderij, tuchtzaken,
generatiemanagement en het fokken van
gezonde honden. Een goed moment om
de collectieve mening te peilen en te
vragen wat onze leden nu eigenlijk
verwachten van de KNMvD.
We kunnen terugkijken op een zeer
geslaagde dag met zeer zinvolle en pittige
discussies. De dag werd afgesloten met
bier en pizza, gesponsord door Dactari.

12 | KNMVD - JAARVERSLAG 2019

COMMISSIE JONGE HONDEN

Jaarlijks komen 37.000 rashonden, 13.000 rescuehonden
en 100.000 honden uit gelegenheidsnestjes of uit de
broodfok naar Nederland. Klanten verwachten een
gezonde hond te kopen, maar erfelijke gebreken, (niet-
endemische) infectieziekten en verkeerde socialisatie
liggen op de loer. De KNMvD-Commissie Jonge Honden
gaat uitzoeken wat dierenartsen tegen deze misstanden
en miskopen kunnen doen.
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WERKGEVER VAN HET JAAR 2019

WERKGEVER VAN HET JAAR 2019
Wie bij de KNMvD Najaarsdag 2019 is geweest, kan het
zich misschien nog wel herinneren. De werkgever van
het jaar Award 2019 is gewonnen door Wabe Bakker van
Dierenkliniek Leusden. In een overvolle zaal wist hij de
meeste stemmen te verzamelen. De winst was een cheque
van €750,- voor een bedrijfsuitje.
Met deze prijs op zak hebben de medewerkers van
Dierenkliniek Leusden eerst de escaperoom Aaltjes
Advocatuur onveilig gemaakt. 1 van de 2 teams wist te
ontsnappen met nog 1 minuut en 22 seconden op de klok.
Als prijs ontvingen zij een potje van Oma Aaltjes’
Advocaat.
Het uitje is afgesloten met een heerlijk diner voor 
het gehele team, inclusief partners.
De KNMvD is blij dat zij heeft bij kunnen dragen aan
dit leuke uitje en hoopt dat het team van Dierenkliniek
Leusden ervan heeft genoten!
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OVERZICHT

RAAD VAN AFGEVAARDIGDEN

De leden van de Raad van Afgevaardigden per 1-1-2020

De KNMvD heeft per 1 januari 2019 een nieuwe bestuursstructuur.

Afgetreden: Bas Landman en Merijn Jansen

Per 1 januari heet de Ledenraad de Raad van Afgevaardigden,
die gekozen wordt door de stemgerechtigde leden van de KNMvD.

CLUSTER DIMEO
Dick Groothuis, Merijn Jansen (tot 19 september 2019), Tijmen van de Vuurst

Het KNMvD-bestuur ondergaat in 2019 meerdere wijzigingen.
Voorzitter Merel Langelaar, Tjerk Bosje, Erwin Hoogland en

CLUSTER GEZELSCHAPSDIEREN

Annelies Melskens-Vermeer treden uit het bestuur.

Ischa Swartz, Femke Kiestra, Tessa Könning-van Sprang, Annemarie Wieman

HET KNMVD-BESTUUR PER 1-1-2020

CLUSTER LANDBOUWHUISDIEREN

Eric Gostelie, interim voorzitter

Bas Landman (tot 19 september 2019), Gonnie Nodelijk, Vinod Shankar

Eric Gostelie, penningmeester
Bart de Ruiter, clustervoorzitter DIMEO

CLUSTER PAARD

Maico Boumans, clustervoorzitter Gezelschapsdieren

Thibault Frippiat, Marianne Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan

John Vonk, clustervoorzitter Landbouwhuisdieren
Esmee Smiet, clustervoorzitter Paard

BESTUUR JONGE DIERENARTSEN
Tierney Mepham (vz), Kiki Streng, Mathijs Knipscheer, Rosemarijn Strijder,

DE LEDEN VAN DE CLUSTERBESTUREN PER 1-1-2020

Denise van Eekelen, Rhoxane Korthals

DIMEO
Bart de Ruiter, Jan Lambers en Merel Postma

BESTUUR SENIOREN DIERENARTSEN

Gezelschapsdieren

Liebe Vellenga (vz), Koos Verhoeff (secr.),

Maico Bouwmans en Karin Hoogendijk

mevr. T.A. Beulink, K.H.J. Lambeek,

Landbouwhuisdieren

mevr. N. Warringa-Hendriks

Dimitry Verduyn en John Vonk
Paard
Esmee Smiet, Christine Arentshorst en Fenna Westerduin
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RAAD VAN AFGEVAARDIGDEN
Per 1 januari 2019 is met het ingaan van de nieuwe

Na de zomervakantie volgen de gebeurtenissen elkaar

statuten de Ledenraad de Raad van Afgevaardigden (RvA)

snel op. Vanwege moverende redenen besloten zowel de

geworden. Afgevaardigden zijn leden van de KNMvD,

voorzitter als Clustervoorzitter gezelschapsdieren hun

gekozen door de leden. De grootste wijziging was dat de

functie neer te leggen. Met het vertrek van Clustervoor

leden van de Ledenraad er zonder last of ruggenspraak in

zitter Landbouwhuisdieren halverwege september besloot

zaten. In de RvA zijn zij vertegenwoordigers van hun

de RvA om een vertrouwenscommissie in te zetten. In

cluster (vroeger groep). De leden van een cluster hebben

december werd het advies van de commissie door de RvA

daarmee een vertegenwoordiger in de RvA en eveneens

overgenomen. Het bestuur werd aangevuld met tot dan

in het bestuur. Het heeft er ook voor gezorgd dat de

toe de interim Clustervoorzitters gezelschapsdieren en

clusters naar evenredigheid vertegenwoordigd zijn.

landbouwhuisdieren. De fungerende penningmeester
gaf aan dat de taken die voorlagen een zwaarder kaliber

In 2019 bestond de RvA uit 12 leden, na 19 september

penningmeester nodig hadden en maakte plaats voor een

uit 10.

nieuwe penningmeester.

Volgens de Statuten waren twee vergaderingen gepland.

De twee vacatures die per september vrijkwamen in de

De omstandigheden noopten tot meer vergaderen. Vier

RvA worden in de verkiezing van 2020 weer vervuld.

vergaderingen in de aanwezigheid van het bestuur en
afgezien van de vergaderingen voorafgaand aan deze

De diverse gebeurtenissen leiden ertoe dat de RvA zich

vergaderingen, hebben nog vier vergaderingen zonder

in 2020 gaat bezinnen hoe invulling te geven aan haar

aanwezigheid van het bestuur plaatsgevonden. In de eer

functie.

ste vergadering in mei stond als belangrijkste onderwerp
de goedkeuring van de begroting en het goedkeuren van
de jaarcijfers 2018 op de agenda. De begroting kon niet
worden goedgekeurd door de RvA wegens een nadelig
saldo. Een aangepaste begroting werd in de vergadering
van juni goedgekeurd. De jaarcijfers gaven een opbou
wend beeld aan van de financiële positie van de KNMvD
en konden worden goedgekeurd.
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