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Voor u ligt de uitnodiging voor de najaarsvergadering en de algemene ledenvergadering
van de NVSST. Het bestuur heeft zich de afgelopen periode beraden over de positie van
onze vereniging en heeft daarover enkele zaken moeten constareren.
Het aantrekken van sprekers wordt bij de huidige opkomst een steeds groter
probleem.
Het huidige aantal leden is onvoldoende om een volle zaal te garanderen.
De jeugd betrekken bij het sociale tandheelkunde ligt lastig.
Op universitair niveau zien we de afdelingen Sociale Tandheelkunde krimpen.
Al met al een zorgelijke ontwikkeling want als bestuur zijn we ervan overtuigd dat
saamhorigheid binnen de professie om over de maatschappelijke zaken rond de
tandheelkunde belangrijk is.
We zetten nu in op de locaties van de universiteiten om onze lezingen te gaan houden
en daarbij voor studenten laagdrempelig te worden. Alleen is de vraag of er bereidheid
bestaat om zich onder de hoede van de Sociale Tandheelkunde verbonden te voelen.
Juist in een tijdsgewricht van marktwerking ,deregulering en individualisering.
Wij willen dan het komend lustrum in 2013 hiervoor gebruiken om de positie van de
NVSST
te bediscussieren.Vanuit een compilatie over 30 jaar NVSST en hoe nu verder met nieuw
elan! Misschien moeten we constateren dat andere verenigingen opgeschoven zijn in de
richting van de NVSST en vandaar uit ook de tandarts en maatschappij onder de loep
wordt genomen. Waardoor het bestaansrecht van de NVSST en het gedachtegoed wordt
ingebed in een andere setting dan vanuit een aparte studievereniging.
Het bestuur nodigt u dan ook van harte uit om over deze problematiek op de komende
ALV uw visie en mening te laten horen ,zodat we in het lustrumjaar 2013 een helder
besluit over de NVSST kunnen nemen.

