
JAARVERSLAG 2020 

Ook voor PHned is Covid-19 niet ongemerkt voorbij gegaan…… 

 

Leden  
Aan het einde van 2020 telt PHned 138 leden. Eind 2020 waren 114 leden lid van de PHned groep 
van LinkedIn. Ernst Roscam Abbing is erelid. Klaas Ridder is op 25 november overleden.  

 

Algemene ledenvergaderingen en bijeenkomsten in 2020 

- 30 januari 2020: ALV, presentatie nieuwe website en nieuwjaarsborrel. 
- 24 juni 2020: ALV, afscheid van Annette de Graaf als bestuurslid, introductie online 

community www.phned.nl door webbouwer Arvid Smit en interactieve sessie: Verkleinen 
van gezondheidsverschillen of verzilveren van gezondheidspotentieel, kwestie van 
semantiek?1. 

- 9 december 2020: Digitaal werkbezoek Nijmegen en kerstborrel. 

 

Andere activiteiten: 

- Onze interactieve website is in maart 2020 live gegaan. Het is ons belangrijkste 
communicatiemiddel, naast Linked In. Elf leden deelden hun verhaal op ons podium voor 
public health professionals. En er zijn negen communities actief. 

- PHned is lid van de Federatie voor Gezondheid en is zoveel mogelijk aanwezig geweest bij 
hun vergaderingen en bijeenkomsten. Leden van PHned kunnen ook lid worden van EUPHA. 

- We hebben gesproken met nieuwe directeur NSPOH.  Afgestudeerde masters Public Health 
blijven we benaderen om lid te worden.  

- Er draaien 2 intervisiegroepen voor leden: Den Haag en Utrecht. Intervisiegroep Utrecht 
deelde regelmatig hun observaties in tijden van Covid-19. 

- We stuurden twee bestuursberichten. 
 

Bestuur   
 

Gedurende 2020: Ellen van Steekelenburg (voorzitter), Malou Timmers 
(secretaris/portefeuillehouder Ontmoeten), John Dierx (penningmeester), Simone Korff de Gidts 
(portefeuillehouder Kennis delen), Annette de Graaf (bestuurslid tot juni 2020) en Jan Jansen 
(portefeuillehouder Lobby, pleitbezorging).  

Het bestuur kwam live niet bij elkaar en had drie maal een telefonische vergadering.  

Kascommissie bestond uit Gertrude van Driesten en Aart Beijst. 

Bestuur heeft gesprekken gevoerd met twee kandidaten als ondersteuner voor de vereniging, 
Danielle Bink gaat ons per 4 januari 2021 versterken gedurende twee/drie uur per week.  

 
1 ‘Gezondheid breed op de agenda’, landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024, zie onze website www.phned.nl  


