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1. Notulen bestuursvergadering 11 december 2020:
- goedgekeurd
2. Financieel Jaarverslag 2020:
- goedgekeurd
- Fré zal Edith twee exemplaren voorleggen om te tekeken en die naar Jacques sturen
daarna zal Jacques deze tekenen en één volledig ondertekend verslag naar Gert sturen voor
archivering
3. Voortgang Afrika-project
- Fré lichtte de voortgang toe.
4. Contacten met Danone
- Jacques lichtte de situatie toe.
- Er werd besloten een brief naar Danone t.a.v de heer Poiroux te sturen met een samenvatting
van de laatste ontwikkelingen m.b.t. de NRF en wederom een voorzichtig verzoek tot overleg
omtrent de toekomst.
- Deze brief werd op 16 maart 2021 vestuurd
- N.a.v. deze brief en de cc aan Katrien van Laere vond or op 9 april 2021 een videovergadering
plaats met Katrien van Laere, Rocio Martins en het bestuur van de NRF. Tijdens deze vergadering
lichtten Rocio en Katrien de “Danone Nutricia Campus”. De DNC is opgericht als een
onafhankelijke stichting vooralsnog met focus op “educatie” over Specialised Nutrition aan Health
Care Professionals. Eén van de mogelijkheden om de DNC uit te breiden en haar reputatie te doen
groeien zou het creeren van een Grants-programma zijn – eventueel door overname/continuering
van het NRF-grants-programma onder gewijzigde condities. Op het moment van de bijeenkomst
was dit slechts een idee en de verwachting was dat het nog zekere enkele maanden zou duren
voordat er enige duidelijkheid zou zijn omtrent de levensvatbaarheid van zo’n uitbreiding.
- Op 20 oktober 2021 stuurde Fre het 7th Progress Report naar Danone. Hierop gaf de assistente
van Katrien aan dat Katrien nu de contactpersoon is en dat er gewerkt zou worden aan een
meeting in 2022.
- Op 19 november 2021 vond er een kort gesprek tussen Jacques en de heer Erwin Meijer van
Danone plaats. Erwin gaf aan dat hij de rol van Rocio voor de dagelijkse zaken omtrent DNC
overgenomen heeft.

