
Notulen Algemene Ledenvergadering VKL 
 
Datum:  vrijdag 29 maart 2019 
Tijd:   09.30 uur tot 12.30 uur 
Locatie:  De Amershof (Snouckaertlaan 11, Amersfoort) 
 

Aanwezig: Hannelore van der Velde, Laurien Sietsma, Sipje Spijksma, Agnes Doorndijn, Els de Jong, 

Barbara Wegener Sleeswijk, Nina Blom, Wilma Klaster, Leonore Meilof, Grietje Bos, Franziska Lenz 

(stagiair), Liesbeth Boyce, Margo Zwitserlood, Rob Zwitselood, Trix Torremans, Martine Broersen-

Jong (voorzitter), Marjolijn van Gelder (notulist).  

 

1. Opening en vaststellen agenda 
Geen wijzigingen agenda. 
 

2. Vaststellen notulen ALV d.d. 16-11-2018 
Notulen zijn aangepast en vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
- Bestuur:  

a) Wijziging mailbox voor mail aan info-adres. De problemen die zich voordeden met het 
ontvangen/verzenden van e-mail zijn hiermee verholpen.   

b) PROMPT-cursus gaat door en start in april/mei a.s. Negen leden hebben zich aangemeld. 
c) Dag vd Grammatica was op 16 maart jl. De VKL was hierbij zichtbaar aanwezig met stand. 

Rob en Margo kijken vanuit de organisatie toe op een geslaagde dag. Agnes en Martine 
vonden het als deelnemer ook een interessante dag.  

d) Linguistic Career Day wordt op 10 mei a.s. in Utrecht georganiseerd. De VKL is weer 
uitgenodigd. Vanuit het bestuur zal een afvaardiging gaan.  

e) Er liggen VKL-flyers om mee te nemen naar werkplek voor werving nieuwe leden/stagiaires. 
f) Toelating leden geëvalueerd: master Toegepaste TW wordt toevoegd als mogelijk 

studieroute op website en in huishoudelijk reglement, geen verdere wijzigingen.  
- Leden 

Geen mededelingen 
 

4. Ledenadministratie 
191 leden, 27 leden lid van Afasienet, 3 buitengewoon. Najaar 2018 : 197 leden. 74 afasie en 104 
TOS. Er gaan leden weg maar komen ook regelmatig leden bij. 
Mieke van de Sandt-Koenderman wordt in verband met haar pensioen door het bestuur 
voorgesteld als ere-lid van de VKL. Hannelore licht toe wat Mieke voor de VKL en het vak 
betekend heeft. De aanwezigen reageren positief. Bij een volgend ALV zal dit toegekend worden.  
 

5. Bestuurswissel [formaliteit] 
Marije is herkozen. 
 

6. Vanuit de netwerken 
TOS-net: pilot wordt in april geëvalueerd. Investering VKL stopgezet, nieuwe kosten worden 
overgenomen door TOS-net bestuur.  
AfasieNet: In mei afspraak Roel Jonkers AfasieNet en VKL-bestuur.  
Op het AfasieCongres wordt een presentatie vanuit VKL gegeven over meerwaarde spontane 
taal.  
 



7. Beroepsprofiel 
Momenteel schrijven Marije, Evy Visch-Brink, Mieke van de Sandt Koenderman, Annette 
Schepers en Elske Bolk aan een hernieuwde beroepscode. In mei staan twee afspraken gepland. 
Verwachting ALV najaar 2019 presentatie.  
 

8. Digitalisering onderzoeksmiddelen (10.00-11.30u) 

 Presentatie Jan Odijk  

 Nabespreking projectvoorstel: ‘semi-automatische spontane-taalanalyse (SASTA) bij kinderen 
met taalontwikkelingsstoornissen en patiënten met afasie’ 

 Indien nodig: stemronde m.b.t. financiering en inhoud project 
 

Na de presentatie van Jan Odijk licht Margo Zwiterslood vanuit de projectgroep toe wat de 
voordelen van het SASTA-project is. Daarna is een uitgebreide discussie gevoerd aan de hand van 
kritische vragen vanuit (afwezige) leden en is uiteindelijk geïnventariseerd bij de aanwezige leden 
of ze voor of tegen zijn. Alle leden zijn in principe voor een investering van 12.000 euro vanuit de 
VKL in het project. Voornaamste reden is om met de tijd mee te gaan en omdat het ernaar uit 
ziet dat het tijd kan besparen en nauwkeurigheid kan bevorderen van de analyse. Ook is er 
mogelijkheid om data te gebruiken voor (vernieuwde) normen en wetenschappelijk onderzoek. 
Wel is er de wens om meer duidelijkheid te hebben rondom fase 2. Jan geeft aan dat het een 
prototype zal worden opgeleverd, maar die moet in fase 2 gebruiksklaar worden gemaakt zodat 
er iedereen er mee kan werken. Of dit ook daadwerkelijk tijdbesparing en toename van kwaliteit 
zal opleveren, zal in fase 2 pas blijken. Hier kan vooraf geen zekerheid over worden gegeven. De 
technicus zal naar verwachting omstreeks september tijd te hebben voor het project. Om nog tot 
een ingelast ALV in september te wachten om de knoop door te hakken vinden de leden te lang 
duren en onnodig. Het bestuur heeft aangegeven zich een maand te gaan beraden, en dan te 
laten weten of akkoord is of niet. Jan geeft aan dat er ook nog geen akkoord is vanuit Clariah, 
omdat er geen beleid is op financiering van projecten. Dit zal dus ook nog geschreven moeten 
worden en akkoord zal moeten worden afgewacht. 
Er is geen sprake van eigenaarschap, omdat Gretl4 nu ook al open source is. Je zou wel kunnen 
nadenken over een verdienmodel, maar dat maakt het wel ingewikkelder, omdat het project 
voortborduurt op eerder gedaan werk. De verwachting is niet dat VKL aan het project zal 
verdienen.  

 
9. Financiën 

- Afrekening 2018 (kascommissie): Grietje zal met collega de kascontrole doen.  
- Begroting 2019 

Korting AfasieNet blijft behouden tot voorjaar 2020. Vooralsnog geen wijziging 
lidmaatschapskosten. Het SASTA-project is reeds begroot.  
Locatiekosten lijken hoog. Dit is door het bestuur reeds onderzocht. Cursus STAP wordt in 2019 
niet gegeven, kan van de begroting af. 

 
10. Jaardoelen/planning/acties 2019 

De jaardoelen van 2018 worden geëvalueerd. De doelen zijn voor een groot deel behaald of er 
wordt op dit moment aan gewerkt, met uitzondering van de doelen rondom intervisie. Het 
bestuur zal nieuwe jaardoelen opstellen. Er wordt gevraagd of we ons meer kunnen bezig 
houden met werving. 
 

11. Rondvraag en afsluiting organisatorisch deel 
Margo: is er contact geweest met klinisch fysici-audiologen met betrekking tot opleidingsprofiel 

klinisch linguïst? Wat is de stand van zaken rondom brief aan KKAU? Het bestuur doet navraag bij 

Elske Bolk.  


