
 

 

Beste leden en overige geïnteresseerde lezers! 

We blijven optimistisch; doorgaan is het parool! Ook al ligt een lichte vorm van 
teleurstelling op de loer na de tegenslagen die we als bestuur in de loop van dit 
jaar moesten incasseren. Ik neem jullie graag mee in een mini-odyssee.  

Voorop staat dat we gewoon doorgaan op de ingeslagen weg en blijven inzetten 
op de voorgenomen beleidsdoelen, zoals de multidisciplinaire regionale 
samenwerking, bijvoorbeeld die met de huisartsen.    

Maar voorafgaand eerst even dit. Moesten we onze voorjaars ALV laten vervallen 
door de plotseling haperende gezondheid van onze toenmalige secretaris, zojuist 
heb ik ook de tweede voorgenomen ALV moeten afblazen. Wij doen dat 
natuurlijk zeer met tegenzin maar wel in goed onderling overleg; helaas konden 
we onder de gegeven omstandigheden ook niet veel anders… 

Het is als met die sneltrein die niet zoals verwacht suizend een fraaie lange bocht 
naar rechts inzet, maar plots scherp naar links afzwaait. Dat voel je in je buik en 
je ogen tollen als knikkers hulpeloos in een glazen bakje. Gelukkig hebben we 
ons snel herpakt en nemen de draad weer gewoon op zoals we in de opening van 
dit najaar-bericht al aangeven. 

In de aan jullie verstuurde mail meldden we het al, dit is voor elke bestuurder 
een lastig scenario. Op onverwachte, praktische tegenslagen blijft het altijd lastig 
plannen en bouwen. De reden van de afgelasting hebben we via de mail al kort 
aangegeven; we zien dat bij onze samenwerkingsplannen ook zomaar de 
gevreesde Wet van de Remmende Voorsprong in werking kan treden. Wij hebben 
als FVGO onze plannen, maar moeten die wel afstemmen met bijvoorbeeld de 
GHO-GO. En wanneer dan bij de partners in de tijdplanning zaken anders lopen, 



dan komt de trein alleen nog maar knarsend en puffend vooruit. Dat is de 
realiteit.  

Gelukkig blijf ik naast realist ook een onverbeterlijke optimist. Als Vereniging 
doen we ons stinkende best om met visie en inhoud vorm te geven aan ons 
beeld van een FVGO. Een Vereniging die de toekomst flexibel en creatief 
tegemoet treedt, ongeacht de politieke zwiepers of erger nog dito zeperds. Weg 
uit de waan van alledag. Getuige de beleidsstukken en bestuurlijke invulling zijn 
we op veel voorbereid. En ook de diverse netwerken en netwerken-in-oprichting 
draaien door en ontwikkelen zich verder. Veel hulde dus ook namens het bestuur 
voor jullie doorzettingsvermogen, inzichten en inzet!  

Ik wijs er volledigheidshalve op dat we als Vereniging bestaan dankzij de 
inspanningen en betrokkenheid van vrijwilligers met een drukke praktijk. Die 
kracht is meteen onze zwakte; het blijft belangrijk dat we daarom onze 
beleidsdoelen qua tempo en ambitie aanpassen. Dat geldt zowel  voor onze 
FVGO netwerken maar ook voor ons als bestuur.  

Goed, ik zet de lichtpuntjes over het afgelopen half jaar nog eens op een rij: we 
hebben in Jackie Oudshoorn een waardige opvolgster voor Marike; zij is bezig de 
zaken die even zijn blijven liggen weer op te pakken. Gelukkig. En we kunnen 
niet alleen positieve voortgangsberichten melden vanuit de netwerken, maar 
onze samenwerking met de DVGO (diëtisten) en in de PVGO verband trekken ook 
de aandacht van andere organisaties zoals onze ‘eigen’ KNGF; zij willen graag 
met ons in gesprek over onze -kennelijk aansprekende- plannen. We hopen jullie 
van deze en nog wat andere ontwikkelingen op de hoogte te kunnen stellen 
tijdens een nieuw te plannen ALV. Ik durf het niet hardop voor te stellen, want 
kennelijk waart er een boosaardig engeltje rond die telkens zand in de machine 
gooit. Vaststaat dat het goede voornemen er is.  

Wij houden  jullie in ieder geval via de mail en deze site op de hoogte van onze 
ervaringen en voornemens, waaronder het eerder genoemde Visie en het 
Werkplan voor 2020, de overige bestuursvoorstellen en een aangepast 
Huishoudelijk Reglement. Die stukken waaien gelukkig niet weg en blijven dus 
gewoon klaarliggen voor gebruik en inbreng.  

Rest mij nog om jullie namens het bestuur een goede nieuwe seizoenstart in de 
praktijk(en) toe te wensen en graag tot ziens!  

 

Albert Bek 

Voorzitter 


