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Beste NVAG collega’s
Al sinds eind 2004 ben ik met bijzonder veel plezier jullie voorzitter. Het voorzitterschap is in al die
jaren ingeslepen in mijn leven, en velen van jullie weten waarschijnlijk ook al bijna niet meer
anders: de voorzitter van de NVAG is Paulien. Maar vóórdat ik deel van het meubilair word, ga ik
er nu vrij plotseling mee stoppen.
Sowieso stond gepland in het rooster van aftreden dat ik eind 2012 zou stoppen, na 2 termijnen
van 4 jaar. Ik ben echter per 1 februari gestart met een nieuwe baan, en blijf daarnaast als
zelfstandig adviseur actief. Een en ander maakt dat ik het de komende maanden bijzonder druk ga
krijgen. Het leek mij dan ook beter mijn aftreden wat naar voren te schuiven. Ik stop ook als
penningmeester van de KAMG, een functie die ik al die jaren vervuld heb vanuit mijn NVAG
voorzitterschap.
Binnen het NVAG bestuur hebben we de continuïteit van bestuur en voorzitterschap besproken.
We hebben Jan Huurman, mijn voorganger als NVAG voorzitter, bereid gevonden waarnemend
voorzitter te worden tot de ALV van november. Dan moet er een definitieve opvolger komen. In de
ALV van april zullen we als huidig bestuur Jan aan u voordragen als gewoon bestuurslid; binnen
het bestuur krijgt hij vervolgens de functie van waarnemend voorzitter. Ik treed af in april. Tot die
tijd is Jan al actief als waarnemend voorzitter, dus met ingang van heden. In de periode tot
november gaan we als vereniging op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Ik ben Jan bijzonder dankbaar dat hij mij de komende maanden wil gaan waarnemen. Als ervaren
voorzitter, manager en NVAGer zal hij onze verenigingen ongetwijfeld goed besturen. Er speelt
veel, leest u er mijn nieuwjaarstoespraak nog maar eens op na, en dat is bij Jan in goede handen.
Ik draag mijn taken en dossiers met een gerust hart aan hem over.
Rest mij nog u te zeggen dat het een eer was al die jaren uw voorzitter te hebben mogen zijn. De
NVAG is een prachtige vereniging met de meest aardige, maatschappelijk geëngageerde,
bevlogen en verstandige dokters van Nederland. Een vereniging die enorm veel kennis, ervaring
en competenties in zich draagt, en waarvoor men in het veld van de gezondheidszorg dan ook
graag een plaatsje inruimt: deuren gaan heel makkelijk open voor de NVAG, velen willen wel wat
met of voor je doen. Ik heb heel veel gedaan en geleerd in al die jaren, en kijk er met erg veel
voldoening op terug. Ik kan iedereen de functie aanbevelen!
Uiteraard blijf ik (actief!) lid van de vereniging, dus ik ga u allen nog vaak ontmoeten.
Hartelijke collegiale groet,
Paulien van Hessen, arts M&G

