Agenda Algemene Ledenvergadering 2017
Datum:
Aanvang:
Einde:

13 mei 2017
10.30 uur
11.00 uur

Adres:

Pronkkamer Openluchtmuseum Arnhem

1. Opening en mededelingen

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2016

3. Jaarverslag 2016 en werkplan 2017

4. Decharge bestuur

5. Aftredend bestuurslid

6. Benoeming nieuwe bestuursleden (z.o.z. voor meer informatie)
Mandy Poldervaart - van den Oever
Myrte Janssen

7. Rondvraag en Sluiting

Even voorstellen - Mandy Poldervaart - van den Oever
Mijn naam is Mandy Poldervaart - van den Oever en tijdens deze
Algemene Ledenvergadering hoop ik benoemd te worden tot
algemeen bestuurslid van de VAH. Ik ben 28 jaar, getrouwd met
Arjo, en sinds augustus 2016 hebben we een prachtige dochter
Saar. We zijn woonachtig in Berghem. Al jarenlang ben ik lid van
de vereniging. Destijds nog samen met mijn ouders als ‘tiener en
ouders van…’. Helaas is heupluxatie en heupdysplasie al vanaf
mijn geboorte, tot op de dag van vandaag, groot onderdeel van
mijn leven. Er hebben namelijk, na vele complicaties, 11 operaties
links plaatsgevonden met uiteindelijk een heupporthese op mijn
20e. Rechts is eenmaal geopereerd.
Na een auto-ongeluk in 2013 met blijvende zenuwschade en
chronische pijn als gevolg, heb ik uiteindelijk mijn werk als docent
economie in het voortgezet onderwijs met pijn in mijn hart vaarwel
moeten zeggen. Door de komst van mijn dochter heeft mijn leven
natuurlijk echter een andere fantastische invulling gekregen. In het
dagelijkse leven vind ik het daarnaast erg leuk met vrienden af te
spreken, te shoppen of te lezen.
Toch zoek je ook naar ‘iets van jezelf’, een maatschappelijke functie en een uitlaatklep wat wel
past binnen mijn lichamelijke mogelijkheden. Tijdens het lezen van de vorige editie van
heupge(w)richt, kwam daar de oproep voor een bestuurslid. Mijn enthousiasme groeide, en zo
schreef ik een mail en werd ik uiteindelijk uitgenodigd voor een leuk kennismakingsgesprek. De
vereniging heeft mij al die jaren enorm veel gebracht aan kennis en informatie, waardoor ik het
altijd een warm hart heb toegedragen. Ik hoop dan ook dat dit verzoek om toe te treden tot het
bestuur wordt goedgekeurd door jullie als leden zodat ik een mooie bijdrage te kunnen leveren aan
deze mooie Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling.
Even voorstellen - Myrte Janssen
Mijn naam is Myrte Janssen en ik woon samen met mijn partner en dochter in Utrecht. Ik werk 32
uur per week als beleidsadviseur bij een inspectiebureau voor de
(duurzaam) gebouwde omgeving.
Sinds juni 2016 heeft mijn dochtertje een Pavlik, een gipsbroek
en een Campspreider gehad vanwege heupdysplasie en –luxatie
(voor het uitgebreide verhaal zie Heupge(w)richt 79). Inmiddels is
ze spreidvrij maar haar traject is nog niet klaar (de kommen zijn
nog te steil en de koppen bestaan nog bijna volledig uit
kraakbeen). Er bestaat nog een mogelijkheid dat ze moet worden
geopereerd tussen haar tweede en derde of tussen haar vierde
en vijfde jaar. Het blijft dus spannend.
Al vanaf de start van ons traject heb ik heel veel aan de kennis
van de VAH en het contact met lotgenoten. In plaats van alles
zelf moeten uitzoeken is er een zee aan informatie beschikbaar
en kan elke vraag worden gesteld. Ik draag de vereniging dan
ook een warm hart toe en zou graag als bestuurslid een bijdrage
leveren aan het geweldige werk.

