
Symposium voor Professionals 
gaat niet door

Helaas zien wij ons genoodzaakt ons Symposium voor 
Professionals dit najaar nu al te annuleren. 

De onzekerheid over het verloop van de coronacrisis 
en de mogelijkheden die er dan zijn om met een grote 
groep mensen bij elkaar te mogen of te willen komen 
heeft ons tot dit besluit gebracht. 

Wij hebben de voorbereidingen inmiddels stopgezet. 

Jaarstukken 2019
De jaarstukken 2019 van onze vereniging zijn openbaar 
en dus voor iedereen in te zien. 
Het gaat dan om het jaarverslag, de jaarrekening, de 
notulen van de vorige algemene ledenvergadering over 
2019 en de begroting voor 2020. Ze staan op onze web-
site maar u kunt ze ook inzien door op de link te klikken.  

> Jaarstukken
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Uitslag poll vorige bulletin: 
corona 
Naar aanleiding van de dreiging die van het onzichtbare 
coronavirus uit gaat, stelden wij u een aantal vragen 
over hoe u daar mee omgaat, en hoe u over de ontstane 
situatie denkt. 
Fijn dat er weer heel veel lezers waren die de vragen 
hebben beantwoord. Zeer bedankt daarvoor.

> Naar de resultaten
Alternatieve 
algemene ledenvergadering 2020 
De geannuleerde algemene ledenvergadering (ALV) 
wordt dit jaar niet meer in de gebruikelijke vorm alsnog 
gehouden. Het onzekere verloop van de coronacrisis 
maakt het onmogelijk om daar een datum voor te plan-
nen. 
Om de benodigde voortgang van de activiteiten toch te 
waarborgen kiezen we voor een alternatieve aanpak op 
korte termijn. Het bestuur gaat alle leden vragen over 
een aantal onderwerpen een stem uit te brengen. Voor 
meer informatie over deze aanpak klikt u op deze link:

> Alternatieve algemene ledenvergadering
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Jos van Beers geridderd
Op 24 april is Jos van Beers benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau. 
Hij werd van die benoeming telefonisch op de hoogte 
gesteld door de burgemeester van de gemeente 
Grave. 

Jos kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet 
als vrijwilliger. 

Hij is al vanaf 2000 vrijwillig medewerker in verschil-
lende functies bij de ApneuVereniging en sinds 2010 
begeleider bij het activiteitenprogramma voor groe-
pen bezoekers van de inloop dagbesteding GGZ Oost-
Brabant, op de locaties in Boxmeer en Cuijk.

Oproep:  leefstijltips
In het laatste ApneuMagazine zijn we begonnen met de  
nieuwe rubriek Lijf en Leden. 
Een rubriek met tips en ideeën van redactie en lezers 
over voeding, bewegen, ontspanning en slaap. 

Heeft u een passende  bijdrage over gezonde leefstijl? 
Mail uw tip, recept of verhaal dan naar
redactiesecretaris@apneuvereniging.nl 
onder vermelding van ‘Lijf en leden’. 

Uw bijdrage mag tussen 80 en 130 woorden bevatten. 

Inzenden kan tot 4 mei.

Bent u de beeldredacteur die wij zoeken?

Van ApneuMagazine en ApneuBulletin tot onze informa-
tiebladen en de website: we proberen bij onze teksten 
goed, mooi, interessant en vooral passend beeldmateri-
aal te plaatsen. 
Foto’s, tekeningen, infographics, video’s en wat al niet 
meer. 
Dat gaat behoorlijk goed vinden we zelf, maar we denken 
dat het nog beter kan. 

Heeft u ervaring als beeldredacteur en wilt u ons daarbij 
een handje helpen, klik dan op de link voor meer infor-
matie

> Beeldredacteur

We willen iets rechtzetten
In het laatste nummer van ApneuMagazine op pagina 6 
(Voor Mekaar) staat een ingezonden brief over controle 
mra. Ons antwoord daarop is niet helemaal juist. 

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor 
Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS), de heer M. 
Ruiter, wees ons daar op. Zijn mail daarover kunt u lezen 
als u op de link klikt. 

Wij hebben de digitale versie van het magazine op onze 
website op dit punt aangepast. 

> Reactie NVTS
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Overzicht regionale bijeenkomsten: > klik hierr
Overzicht regiocoördinatoren: > klik hier
Overzicht ApneuKenniscentrum: > klik hier
Maskerraad: > klik hier
ApneuHelpdesk: > klik hier

Heeft u een opmerking of een vraag naar aanleiding van dit ApneuBulletin mail dan naar 
verhagen@apneuvereniging.nl

Poll: Over de verwarmde slang  
De verwarmde slang, een slang die voorzien is van een 
verwarmingselement, is een populair onderwerp op onze 
Facebookpagina en het ApneuForum. 

Wij willen u graag een paar vragen stellen over de ver-
warmde slang. 
Als u die wilt beantwoorden klik dan op de link. Als u 
geen verwarmde slang heeft kunt u toch twee vragen 
beantwoorden. 

Alvast hartelijk dank voor u medewerking.

> Naar de vragen
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