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Notulen ALV vereniging kind & slaap 
Datum: 11-04-2019 
Plaats: Prinses Maxima Centrum 
Tijd: 16:45-17:50 uur, aansluitend symposium 
Aanwezig: Sigrid Pillen, Shalini Soechitram, Daniëlle Hendriks (not.), Joyce Goris de Geus, Rapaela 
Litsenburg, Marleen Korver, Karin Janssens, Linda Royackers, Nicole Wolters, Monique L’Hoir, Shosha 
Peersman en collega, Els vd Horst en Naomi vd Broeck, Tom v Mierlo,  
 
1. Opening door de voorzitter 
2. Notulen vorige ALV, 18-04-2018: akkoord 
3. Ingekomen stukken: geen, alle mails zijn beantwoord en afgehandeld 
4. Mededelingen:  
 
Welkom nieuwe leden 2018/2019:  
Margriet van de Vosse 
Merel Obermeijer 
Karen van Wessel 
Elize Koopman-Verhoeff 
Maartje Luijck 
Joyce Goris de Geus 
Babs van Nesselrooij 
Karin Janssens 
Sandra Eijckmans 
Willemien de Weerd 
Frank Desmet  
Trudie Koorevaar 
Anneke Stevens 
Frank Desmet 
Mirjam Fortuin 
Fransiska Horjus 
Adri Burger-de Geus 
 
Totaal heeft de Vereniging nu 101 leden 
 
5. Symposium 5 oktober 2018  ‘Good night sleep tight’+ financieel verslag 
Vond plaats in Figi te Zeist, heel goed bezocht. Inspirerende sprekers. Mooie eerste stap in 
samenwerking SVNL. Financieel extra geld opgeleverd voor de vereniging. 
 
6. Activiteiten afgelopen jaar en planning 2019 
Er is gewerkt aan de  voorjaarsvergadering met symposium door  Raphaela v Litsenburg en Marleen 
Korver, waarbij Sigrid Pillen vanuit het bestuur heeft geholpen.  
Ook  neemt Sigrid Pillen zitting in de WAR van Slaap 2019.Congres SLAAP 2019 is voorbereid, 14 en 
15 nov Ermelo. Eén eigen symposium, geen apart dagdeel voor alleen leden. Vraag aan leden: willen 
we dit nog organiseren? Kan ws avond tevoren, ruimte is ws gratis. De indruk is dat hier op dit 
moment geen behoefte aan is. 
Media: VKS benaderd voor nadere duiding onderzoek RIVM effect beeldschermen op slaap jongeren: 
RTL nieuws en NPO radio 1 
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Verzoekje jeugdjournaal: heb je leuk/boeiend onderzoek op gebied van kind en slaap; laat het via 
info@kindenslaap.com weten dan kunnen we overleggen met jeugdjournaal of het een onderwerp 
kan zijn. 
Danielle vraagt of t nodig is om een tel.nr. te zetten in automatische reply vd mail, bij dringende 
media verzoeken, omdat niet dagelijks de mailbox gecheckt wordt. Bestuur ziet hier nog even van af. 
Email is voldoende. Media kan bestuursleden wel telefonisch benaderen via werkplek. 
Sigrid geeft aan dat het belangrijk gaat zijn om na te denken over kwaliteitseisen van 
kinderslaapzorg. Hierin zal de SVNL, ook gezien hun kwaliteitsvisitaties een belangrijke 
gesprekspartner zijn. Ze zoekt hier nog mensen voor om aan mee te werken, liefst vanuit 
verschillende beroepsverenigingen. Het gaat om kwaliteitseisen en financiering, in samenwerking 
met de SVNL. Joyce is bezig zelf een kinderslaapcentrum op te zetten, Marleen Korver en Laurien 
Theunissen, Nicole W willen meedoen, evt Tom v Mierlo vragen of hij ook wil, Danielle wil ook 
hierover meedenken.   
Start voorbereidingen 2020 kinderslaapcongres SWS-NVN in 2020: 2 bestuursleden: 1 
penningmeester, 1 algemeen bestuurslid, 2 leden van VKS: nodig: Shosha en Nicole bieden zich aan 
hiervoor. 
Sigrid en Joyce noemen dat VKS bezig is om bijv digitaal aan te sluiten bij internationale congressen, 
meer info volgt 
Commissie slaap bij jonge kinderen: Karin J., Monique L’Hoir, Daniëlle zijn geïnteresseerd. 
Danielle noemt Vakblad Vroeg congres 8 mei: 
https://www.congresburo.com/aanbod/274/slaapproblemen-bij-jonge-kinderen.html 
 
7. Vacature bestuur en verkiezing nieuw bestuurslid: Joyce Goris-de Geus is aangenomen in het 
bestuur;   
komende 4 jaar komen de andere bestuursplekken vrij, Sigrid wil over 1 a 1,5 jaar t stokje overdragen 
aan een nieuwe voorzitter. Mocht je interesse hebben voor een plek in het bestuur, meldt het via 
info@kindenslaap.com 
 
8. Financieel overzicht en begroting 2019: zie bijlagen 
Shalini: Contributie betalingen sterk gedaald tov 2017. Dit kwam op een bedrag van 1900. Extra 
inkomsten van congres good night sleep tight zijn erbij gekomen. 
Uitgaven: bankkosten, Google email en congres Ede Tom v Mierlo 
Kascommissie ; Reserve budget zitten we op peil dat we wilden bereiken.  
Begroting: gunstige start, reserve op bankrek 9200 euro,  
Vraag wordt gesteld hoe contributie makkelijker betaald kan worden? Navragen bij de bank: Ideal? 
Mollie payment? Kost 29 cent per transactie: actie Shalini.  
Ook is er mogelijk budget om een secretaresse v 1 uur per week te kunnen inhuren, evt via 
Kempenhaeghe?: actie Shalini 
Indien leden via hun werkgever de contributie betalen, dan graag wel naam van betreffende lid 
vermelden bij de betaling, omdat er soms meerdere leden binnen een instelling werken en niet 
duidelijk is voor wie er betaald is.  
 
9. Kascommissie: wie wil de rol van Almar Suydam overnemen in de kascie? Zij stel haar plek 
vacant. Voor 2018 is het geen punt, betreft vanaf 2019. Tijdsinvestering 1x per jaar 1-2 uurtjes. 
 
10. commissie website + nieuwsbrief 
Karen Janssens, is bekend met wordpress, wil Danielle ondersteunen bij updaten website 
Ook combi maken met linkedin en twitter: actie Danielle  
Nieuwsbrief maken via mailchimp. 

mailto:info@kindenslaap.com
https://www.congresburo.com/aanbod/274/slaapproblemen-bij-jonge-kinderen.html
mailto:info@kindenslaap.com
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11. Locatie volgende vergadering: Bergen op Zoom, bij Joyce Goris de Geus, thema ‘organisatie 
van de kinderslaapzorg in Nederland’, best practices van 0e tot 3e lijn 
 
12. Rondvraag & wvttk 

• Almar v Suijdam treedt af vd kascommissie, wie biedt zich aan? Nu niemand, maar vraag 
uitzetten bij alle leden.  

• Monique L’Hoir: Jeugdmonitor vragen over slaap, 5000 reacties op, nu v 10.000 gezinnen 
met jonge kk 0-8 jaar info over slaap. Ook studente thesis geschreven over slaap bij Team 
Alert bij adolescenten tot 24 jr. 

• Filmpje JOGG via Hersenstichting, NL kampioen Taekwondo, gezonde slaap bij jongeren, 
preventie, staat op de website! 

• Aankondiging SLAAP 2019 ‘call for abstracts’ 

• Karen J. vraagt of er behoefte is aan commissie v kinderen met autisme en slaap? Voorleggen 
aan leden, via de mail of nieuwsbrief. 

• Monique L’Hoir; student zoekt nog onderwerp v thesis; heb je ideeën meldt het bij Monique.  

• Kan de ledenlijst geplaatst worden op de website? Ja dat kan; actie Daniëlle 

• Shalini: kunnen we groepen aanmaken in google suite/email artsen – niet artsen 

• Meerdere email adressen bijv penningmeester@kindenslaap.com, 
voorzitter@kindenslaap.com  

• Vast format wat ze moeten invullen bij nieuw lid: inschrijfformulier 

• Merel Obermeijer vraagt: casuïstiek voorleggen? In nieuwsbrief bijvoorbeeld? Tekeningen 
ACT v kinderen plaatsen op website? 

 
Actiepunten/vragen leden: 

• Wie helpt Loes Reichman mee met de kascontrole 2018?  

• Verzoekje jeugdjournaal: heb je leuk/boeiend onderzoek op gebied van kind en slaap; laat 
het weten via info@kindenslaap.com 

• Commissie opstellen kwaliteitscriteriacriteria v kinderslaapcentrum, samen met SVNL:  
Marleen Korver, Laurien Theunissen, Nicole W, Daniëlle en Tom v Mierlo vragen of hij ook wil 
aansluiten (actie Sigrid).   

• Start voorbereidingen 2020 kinderslaapcongres SWS-NVN in 2020: Shosha en Nicole i.s.m. 
penningmeester en 1 bestuurslid VKS 

• Digitaal aansluiten bij internationale congressen volgen voor leden (actie Joyce) 

• Commissie slaap bij jonge kinderen: Karin J., Monique L’Hoir, zijn ook geïnteresseerd (actie 
Danielle om 1ste bijeenkomst te organiseren) 

• Contributie betalen via Ideal en secr. Inhuren v 1 uur per week (actie Shalini) 

• Ledenlijst plaatsen op website, extra email adressen aanvragen en inschrijfformulier nieuwe 
leden, groep in mail aanmaken voor artsen en niet artsen, updaten website, nieuw 
bestuurslid toevoegen (actie Danielle en Karin J.) 

• Organiseren en vaststellen datum volgende vergadering (actie Joyce) 

mailto:penningmeester@kindenslaap.com
mailto:voorzitter@kindenslaap.com
mailto:info@kindenslaap.com

