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Diemen, 9 februari 2020 
 
 
Beste leden van de NVG-KNOWS, 
 
In dit Nieuwbericht wil ik graag twee zaken onder uw aandacht brengen. 
 

1. Op 15-5-2020 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor 
Gerontologie, Kennisnetwerk Ouder Worden en Samenleving. Tijd: 12.30 – 14.00 uur. 
Aansluitend vindt van 14.15 – 17.00 uur jaarlijkse de studiemiddag plaats, dit jaar 
gecombineerd met de vijfde Prof. Dr. D.L. Knooklezing. Het thema dit jaar is ‘Leefomgeving en 
gezondheid van ouderen’. Een aantal sprekers zal dit thema vanuit verschillende perspectieven 
behandelen. Locatie: Villa Jongerius in Utrecht (loopafstand vanaf station, en eventueel 
parkeergelegenheid). 
Zet u deze datum alvast in uw agenda? Aanmelden voor zowel de ALV als de studiemiddag kan 
al. Een e-mail naar nvg@solcon.nl is voldoende.  In een later stadium ontvangt u van ons nog 
een uitnodiging met daarin verdere informatie over de ALV met bijbehorende stukken en de 
studiemiddag.  

 
2. In onze Nieuwsbrief van eind januari heeft u kunnen lezen dat het bestuur op zoek is naar een 

nieuw bestuurslid omdat Rixt Zijlstra na 6 jaar het bestuur zal gaan verlaten. Echter, Bianca 
Suanet heeft om persoonlijke redenen aangegeven per mei 2020 niet meer herkiesbaar te zijn. 
Derhalve zoeken wij verschillende nieuwe bestuursleden. Als bestuurslid vergader je zesmaal 
per jaar, afwisselend in ’s Hertogenbosch en Eindhoven. Activiteiten als (mede) organisatie van 
de Geriatriedagen, het Nationaal Gerontologiecongres, de jaarlijkse studiemiddag, de prof. dr. 
D.L. Knooklezing, contacten met o.a. de werkgroep PR en (Inter)nationale Profilering worden 
onder de bestuursleden verdeeld op basis van belangstelling, dus je vindt altijd een activiteit 
die bij je past. Daarnaast krijg je de gelegenheid je netwerk uit te breiden door de vele 
(inter)nationale contacten van NVG-KNOWS. Bij voorkeur zoeken we ook iemand met enige 
financiële affiniteit. Belangstellenden kunnen zich met een beknopte motivatie en CV tot 
uiterlijk 4 maart 2020 melden bij Ruud Kempen (g.kempen@maastrichtuniversity.nl). 

 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Prof. dr. G.I.J.M. Kempen,  
voorzitter NVG-KNOWS. 
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