
 

 
 

       
 
Utrecht, maart 2016 
 
Betreft: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Kenmerk: JK/jfv/2016.018 
 
Geacht lid, 
 
Het bestuur van de NVDA nodigt je van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering. 
 
Datum:  Zaterdag 16 april 2016 
Plaats: Van der Valk Hotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK  Breukelen 
Tijd: 10.30 uur tot 14.15 uur 
 
De Algemene Ledenvergadering is de gelegenheid, waar je als NVDA-lid op de hoogte wordt 
gehouden van de ontwikkelingen m.b.t. jouw vakgebied. De volledige agenda is vermeld op de 
achterzijde. 
 
Net als vorig jaar zorgen we na de lunchpauze voor een leerzame afwisseling. Een trainer van 
Leerpunt KOEL verzorgt een workshop over moeilijke en lastige mensen.  
 
- Voor het bijwonen van deze workshop mag je één punt toevoegen in je digitaal portfolio. Je 

ontvangt een bewijs van deelname. 
- Voor het bijwonen van de ledenvergadering worden twee punten toegevoegd in je digitaal 

portfolio. Als bewijslast dient de presentielijst te zijn ondertekend. 
 
Aanmelden 
In verband met het toezenden van de vergaderstukken en het bestellen van de lunch, ontvangen wij 
graag je aanmelding per mail (bestuurssecretariaat@nvda.nl) voor 9 april 2016 o.v.v. je 
lidmaatschapsnummer, nummer kwaliteitsregister en eventuele dieetwensen. Na aanmelding 
ontvang je de vergaderstukken zo spoedig mogelijk.  
 
Graag tot 16 april aanstaande. 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur,  

 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Y.M. Plagge, secretaris 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 16 april 2016 
 
 
10.30 uur 1. Opening 
 
10.40 uur 2. Verslag 18 april 2015 
 
10.50 uur 3. Mededelingen  
             
11.10 uur 4. Jaarrede Ledenraad 
 
11.20 uur 5. - Benoeming nieuwe Ledenraadsleden 

 - Herbenoeming zittende Ledenraadsleden 
 
11.40 uur 6. Jaarrede Bestuur 
 
12.00 uur 7. Lunchpauze 
 
13.00 uur 8. Workshop ‘moeilijke en lastige mensen’, gegeven door Leerpunt KOEL 

Moeilijke of lastige mensen zijn er altijd en overal, in verschillende soorten, 
maten en verschijningsvormen. Soms ongedurig, lomp, emotioneel, in paniek, 
onder invloed of ronduit onbeschoft en zelfs agressief. Maar één ding hebben 
ze met elkaar gemeen: ze willen NU wat van je en nemen geen genoegen met 
minder. Zonder het vaak van jezelf te weten, heeft je gedrag veel invloed op 
het gedrag van de ‘moeilijke mens’. Het betreft dan de manier waarop je 
verbaal communiceert en welk gedrag je hierbij laat zien. 
In deze workshop komen deze aspecten in vogelvlucht voorbij en krijg je tips 
hoe je de moeilijke mens kunt beïnvloeden. 

 
14.00 uur 9. Rondvraag 
 
14.10 uur 10. Datum volgende vergadering – voorstel 8 april 2017 
 
14.15 uur 11. Sluiting  
 
 
 

 
 
 
 
De NVDA verstuurt steeds meer informatie per mail. Is je mailadres bij ons bekend? Check dit via je persoonlijk profiel op 
onze website: www.nvda.nl 

 

http://www.nvda.nl/

