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AVMV 

 NIEUWSBRIEF 2009-1 
 
09-01 1e nieuwsbrief 

U heeft als lid van de AVMV de eerste nieuwsbrief ontvangen. Doel van deze nieuws-

brief is in de eerste plaats om u te informeren over de activiteiten van de AVMV en u 

hierbij te betrekken. Uw reacties zijn van harte welkom! 

 
09-02 Deltaplan voor de Gezondheidszorg 

De AVMV heeft op 7 april 2009 het Deltaplan voor de Gezondheidszorg gelanceerd. 

Wij willen met dit plan een breed overleg op gang brengen dat dient te leiden tot een 

sterke verbetering van de gezondheid van ons allen en tegelijk een forse 

kostenbesparing oplevert. Het Deltaplan is via onze website www.avmv.nl te 

downloaden. Wij zijn benieuwd naar uw reacties. 

 
09-03 Politiek overleg 

Wij hebben als bestuur van de AVMV als eerste de minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, minister Ab Klink uitgenodigd voor een overleg waarbij wij ons 

Deltaplan willen toelichten en met de minster willen bespreken hoe de door ons 

gewenste samenwerking met alle belanghebbenden gerealiseerd kan worden. 

Tegelijkertijd is het deltaplan met een kopie van de brief aan de minister toegestuurd 

aan de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de 

2e Kamer en aan minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

 
09-04 Groei vereniging 

Het bestuur wil de vereniging de komende tijd krachtig laten groeien. Hiervoor is een 

wervingsfolder ontworpen die binnenkort in een grote oplage gemaakt zal worden. De 

intentie is om deze folder landelijk te gaan verspreiden via de praktijken van artsen, 

apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten, etc. 

Zowel individuele leden als praktijken kunnen lid worden van de AVMV. Bij de 

praktijken kijkt de AVMV naar het aantal patiënten/verzekerden per praktijk. 

 

Wilt u deze folder in uw praktijk verspreiden of op een andere manier meewerken 

aan de groei van ons ledental, kunt u zich met opgave van het gewenste aantal 

folders per mail melden via info@avmv.nl Geef tevens uw volledig adres op. 

Wij zullen u via de nieuwsbrief en onze website op de hoogte houden van de stand 

van zaken. Digitaal folder  

  

 
09-05 Informatiebijeenkomst AVMV 

De AVMV heeft op 7 september 2009 om 20:00 uur een zeer interessante 

informatiebijeenkomst georganiseerd voor haar leden en speciale genodigden in het 

Kurhaus in Scheveningen. Een aantal internationaal gerenommeerde sprekers zal u 

informeren over de laatste stand van zaken op het gebied van preventieve 

gezondheidszorg met behulp van natuurlijke middelen. De sprekers zijn in 

Scheveningen voor de 2-daagse conferentie Advanced Clinical Nutrition 2009. Op 

www.europeanlaboratory.com onder Nieuws vindt u meer informatie en de 

mogelijkheid om u voor de conferentie in te schrijven.  

Het bestuur nodigt u van harte uit, ook uw patiënten en andere geïnteresseerden zijn 

van harte welkom. Graag opgave via info@avmv.nl met vermelding van uw naam en 

woonplaats. 

 

09-06 Algemene Ledenvergadering AVMV 

In november 2009 is de Algemene Ledenvergadering van de AVMV gepland. U ont-

vangt tijdig de uitnodiging met agenda. U wordt hier nog nader over geïnformeerd. 

 


