
LEDENVERGADERING EN THEMABIJEENKOMST KRING ANDRAGOLOGIE    22 maart 2014 
In de Eggertzaal boven Het Nieuwe Kafé, op de Dam te Amsterdam 

 

Met genoegen nodigt het bestuur van de Kring Andragologie u hierbij uit voor de tweede 
ledenvergadering op zaterdag 22 maart 2014. 
De ledenvergadering wordt gehouden van 13.00 tot 14.00 uur. Aansluitend - na een half uur 
pauze - begint om 14.30 uur de themabijeenkomst over het thema: de relatie van 
gezondheid en wijkaanpak in de Prachtwijken. Deze duurt tot 16.00 uur. 
 
De agenda van de ledenvergadering is als volgt. 
12.00 - 13.00 uur: Ontvangst, registratie en koffie en thee 
13.00 - 14.00 uur: 
1. Opening door de voorzitter. 
2. Behandeling Jaarverslag 2013. *) 
3. Verslag Kascommissie met Financieel overzicht 2013 en Begroting 2014. *) 
4. Benoemen nieuwe bestuursleden. *) 
5. Voorstel bibliotheekbeleid n.a.v. aanbevelingen adviescommissie bibliotheek (prof. dr. 
Janneke van Mens-Verhulst, dr. Joep Schrijvers, drs. Enith  
    Pereira en prof. dr. René Hoksbergen). *) 
6. Beleidsplan 2014/2015 van de Kring. *) 
7. Vaststellen volgende datum ledenvergadering. 
8. Rondvraag. 
9. Sluiting. 

*) dit vergaderstuk wordt toegestuurd na aanmelding voor de ledenvergadering of op 
verzoek van een lid of begunstiger. 
 
Themagedeelte. 
14.30 uur: Inleiding door mevr. prof. dr. Karien Stronks, hoogleraar Sociale Geneeskunde bij 
het AMC. 

                 Titel: Relatie gezondheid en wijkaanpak 
Zie o.a. haar artikel 'Wijkaanpak maakt gezonder' in Medisch Contact nr 1/2, 9 jan. 2014. 
Aansluitend is er gelegenheid tot vragen stellen en discussie. 
 
16.00 uur: Sluiting van de themabijeenkomst en aperitief. 
 
U kunt zich zowel voor de ledenvergadering als voor de themabijeenkomst apart of voor 
beide tegelijk opgeven.  
Wij stellen het uiteraard op prijs als u beide onderdelen bezoekt.  
Bij het themagedeelte zijn niet-leden welkom tegen betaling van € 10.  
Aanmelden bij andragologie@uva.nl  
 
Met vriendelijke groeten, 
Bestuur van de Kring 

Valckenierstraat 65 - 67, Kamer 3.10 
1018 XE Amsterdam 

http://werkenindewijk.nu/site/2014/01/wijkaanpak-maakt-gezonder/
mailto:andragologie@uva.nl

