
Verslag van de notulen der Algemene Ledenvergadering der M.B.V. Mebiose 

 
 

de dato 25 januari 2022 

 

Justin de Ronde opent de Algemene Ledenvergadering van de Medisch Biologen Vereniging de dato 25 januari 

2022 online via ‘Zoom’ om 19.05 uur. Hierna neemt hij de notulen en het verslag van de notulen van de Algemene 

Ledenvergadering de dato 21 oktober 2021 aan. 

 

Daarna presenteert Liza Kaldenbach haar halfjaarlijkse afrekening. Pleun Jornick doet verslag namens de 

Kascommissie en de werkgroep ‘Advies, Leidraad, Visie, Innovatie en Structuur’. 

 

Vervolgens doet Rieko Haring verslag over de voortgang van de sponsoring en vertelt hij over de 

carrièreoriënterende activiteiten die hebben plaatsgevonden en nog op de planning staan. David Koopman vertelt 

over de boekverkoop van de tweede periode. Hierna meldt Valentine Jansen wat er is gebeurt op het gebied van 

onderwijs.  

 

Justin presenteert dan de halfjaarlijkse evaluatie van het beleidsplan van het XXXVIe bestuur. Hierna vertelt 

Valentine dat er twee vertrouwenscontactpersonen binnen Mebiose zijn aangesteld. Vervolgens presenteert Anne 

Löbker het halfjaarlijks ab Actiaal verslag aan de hand van een fotopresentatie. 

 

Dan dechargeert Justin onder grote dankzegging de Activiteitencommissie, de feestcommissie Gloek, de 

Mastercommissie en de commissie ter redactie van het verenigingsblad ‘Tight Junction’ voor het jaar 2020-2021 

en installeert hij onder grote verwachting de Activiteitencommissie, de feestcommissie Gloek, de 

Mastercommissie en de commissie ter redactie van het verenigingsblad ‘Tight Junction’ voor het jaar 2021-2022. 

 

Justin gaat door met het installeren van een nieuw genootschap ‘Eetclub de Trambuddies’. Hij installeert Jip van 

der Klugt, Lotta Smit, Iris van der Plas en Sally Clayton als genootschap der M.B.V. Mebiose ‘Eetclub de 

Trambuddies’. 

 

Daarna vertelt Justin dat het bestuur enkele dingen wil aanpassen aan het Huishoudelijk Reglement en de statuten 

en hij licht deze wijzigingen toe. De aanwezigen stemmen unaniem vóór het wijzigen van het Huishoudelijk 

Reglement en Justin neemt deze wijzigingen tijdelijk aan. 

 

Bij de ‘Vraag Het AAN DE Leden’ vertelt Justin wat het bestuur heeft gedaan met de input van de aanwezigen bij 

de Algemene Ledenvergadering de dato 21 oktober 2021. Daarna geeft Justin aan dat het bestuur een podcast wil 

beginnen en vraagt wat de leden van dit idee vinden. Vervolgens zegt Justin dat het bestuur een aanvraag van 

€1000,- voor Nationaal Programma Onderwijs-gelden mag indienen voor activiteiten en hij vraagt of de leden 

ideeën hebben over wat het bestuur met dit geld kan doen. 

 

Justin deelt bij de bestuursmededelingen mee dat het goede doel voor de Goede Doel Week de organisatie MIND 

is en dat Rosa Lagerwerf als studentlid zal meehelpen bij de ZesUursLoop. Ook geeft hij aan dat de Diesreceptie 

niet in de maand februari zal plaatsvinden, dat het Jaarboek niet tijdens de Diesweek wordt uitgereikt en dat de 

Stagemarkt niet in de normale vorm doorgaat. 

 

Tot slot presenteert David de activiteitenagenda, waarna Justin alle aanwezigen bedankt voor hun komst. Hij sluit 

de Algemene Ledenvergadering de dato 25 januari 2022 om 22.13 uur. 
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