
 

Notulen Algemene Ledenvergadering  
Datum:  16 oktober 2021 
Aanvang:  13.30 uur 
Locatie:  InnStyle, Herenweg 55, Maarssen 
 
Op zaterdag 16 oktober 2021 vond de ALV van de Vereniging Osteogenesis Imperfecta plaats 
op de VOI-dag te Maarssen. Er waren 74 mensen fysiek aanwezig, waarvan 37 leden en 13 
kinderen. Daarnaast waren er 9 leden online aanwezig.   
 
Tijdens het ALV-gedeelte van deze dag werden de leden geïnformeerd over de stand van 
zaken binnen de VOI. Het huidige bestuur van de VOI is actief sinds 19 december 2020. Toch 
heeft er sindsdien al een wijziging plaatsgevonden. Jo van Liempt heeft in augustus te 
kennen gegeven dat hij het voorzitterschap door persoonlijke omstandigheden niet langer 
kan uitvoeren. Op de ALV kreeg hij zijn afscheid en werd hij bedankt voor bewezen diensten. 
Penningmeester Jaap Spierenburg loopt ook tegen zijn eigen grenzen aan en heeft 
aangegeven in de loop van 2022 te gaan stoppen als penningmeester. 
 
Voorzitterschap 
Dit betekende dat er in ieder geval een nieuwe voorzitter gekozen moest worden. Interim-
voorzitter Willemijn Döpp – van Berkum was de enige kandidaat en zij is door de leden met 
een ruime meerderheid gekozen. 
 
Voor: 30 stemmen (93,8%) 
Tegen: 1 stem (3,1%) 
Onthouding: 1 stem (3,1%) 
 
Kascommissie 
Om de jaarrekening over het jaar 2021 in het nieuwe jaar te kunnen controleren is er een 
onafhankelijke kascommissie nodig. Kandidaten daarvoor waren: Jos Swart, Femmie van de 
Craats en als reserve Rick Brink. Alle drie zijn met ruime meerderheid gekozen. 
 
Jos Swart 
Voor: 30 stemmen (93,8%) 
Tegen: 2 stemmen (6,2%) 
 
Femmie van de Craats 
Voor: 30 stemmen (93,8%) 
Tegen: 1 stem (3,1%) 
Onthouding: 1 stem (3,1%) 
 
Rick Brink 
Voor: 30 stemmen (93,8%) 
Onthouding: 2 stemmen (6,2%) 
 



 

Overige activiteiten tijdens de ALV 
Naast de formele activiteiten zoals het kiezen van de voorzitter, een kascommissie en de 
toelichting op het financiële plaatje, mochten verschillende medici hun laatste nieuws vanuit 
de medische wereld vertellen. Eén van hen was Anton Franken, scheidend internist van het 
Isala-ziekenhuis die in het zonnetje werd gezet. Ook werd het boekje Gijs Gips uitgedeeld 
aan de leden en was er een interview door dagvoorzitter Danielle de Bakker met schrijfster 
Annet Hogenhout. 
 


