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Geachte heer De Graaf, 
 
Uw aangetekende brief van 24 februari 2007, ontvingen wij op maandag 26 februari in goede orde. 
Naar aanleiding daarvan berichten wij u als volgt. Wij houden daarbij de volgorde van uw schrijven 
aan. 
 
1.  Uw weergave van de bespreking op 13 februari jl. achten wij niet correct. De afspraak was dat 
uzelf of één van de andere bestuursleden de drie besproken punten betreffende de minimumcondities 
voor de VGC gemotiveerd op papier zou zetten, opdat dit stuk in de volgende bestuursvergadering van 
de NOvAA zou kunnen worden besproken, De door u toegezegde notitie is bij ons echter tot op heden 
niet binnengekomen. Daarnaast zouden de initiatieven van het bestuur en de uitkomsten van de 
commissie Verdiesen afgewacht worden met betrekking tot voorstellen tot verbetering en 
vereenvoudiging van de beroepsregelgeving. Gegeven het feit dat het bestuur de door u aangedragen 
onderwerpen serieus in overweging ging nemen, achtte u het organiseren van een extra 
ledenvergadering niet langer opportuun. Genoemde zaken kunnen immers besproken worden op de 
reguliere Algemene Ledenvergadering van 11 juni a.s. 
 
Uit een na de bespreking van 13 februari gevoerd telefoongesprek met ii is bij ons de indruk ontstaan 
dat u ook zelf van mening bent dat uw punten ingebracht kunnen worden in eerdergenoemde ALV. De 
door u in te dienen punten dienen dan voor 1 april a.s. ter kennis van het bestuur te worden gebracht. 
Wij leiden hieruit af dat ook door u een extra ledenvergadering nog steeds niet opportuun wordt 
geacht.  
 
Een door ons opgesteld verslag van de bijeenkomst van 13 februari a.s. treft u hierbij tevens aan.  
 
2.  De NAW gegevens van onze leden zijn door ons verkregen voor de doeleinden als vastgelegd in 
de Wet AA. Dit betekent dat wij deze gegevens niet zomaar aan derden kunnen verstrekken. Wel zijn 
wij bereid u eventueel te faciliteren voor wat betreft de verzending van stukken. 
 
3.  Wij hebben inmiddels van het CBb een brief ontvangen waarin is aangegeven dat u beroep heeft 
ingesteld. 
 
4.  De punten 4 en 5 uit uw brief behoeven naar onze mening verder geen behandeling, gezien het 
gestelde onder 1. De heer Spil heeft overigens in het overleg van 13 februari ji. aangegeven dat hij in 
de VGC bepalingen had aangetroffen die naar zijn mening in strijd zouden zijn met de Wet en het 
recht. Hij heeft toegezegd zijn bevindingen terzake op papier te zetten. Graag zouden wij zijn 
opmerkingen ontvangen,  
 

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende ingelicht te hebben. Een kopie van deze brief zullen wij 
tevens aan de 40 collega’s toezenden die middels uw schrijven om een extra ledenvergadering hebben 
verzocht. 
 
Hoogachtend, 
Bestuur NOvAA, 
 
P.D. Bosschart AA 
Voorzitter 


