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ALV 

- Binnengekomen stukken zijn besproken en goedgekeurd. Els Albeda kort besproken leden 

hebben nog geen tijd genoeg gehad dit te bedenken Hierdoor heet de voorzitter leden de 

kans gegeven om hier op te reageren in een later stadium via de mail bij bezwaren.  

- Opmerkingen over jaarverslag; achternamen benoemen. Tevens graag benoemen hoeveel 

bestuursvergaderingen er dit jaar geweest zijn. 

- Er zijn geen opmerkingen over het financieel jaarverslag. Kascommissie Rianne Hillen en 

Arthur van der Wel geven penningmeester decharge. 

- Begroting voor 2019 is goedgekeurd. Deze valt erg positief uit. Hierdoor is er meer ruimte 

voor deelname in bestuur/commissie en mogelijk ruimte voor een spreker.  

- Kascommissie volgend jaar; Rianne Hillen en Arthur van der Wel 

- Verzoek extra bestuurslid; Frans vd Zwart meldt zich aan om secretarieel werk deels te gaan 

doen.  

- Er is een aanmelding voor de commissie wetenschap en scholing; Auke Iwema. 

 

Voorgenomen bestuursbesluiten 

- Voortzetten aspirant lid Frank Kleyne; goedgekeurd. 

- Toetreding nieuw lid Keesjan Heerikshuizen (Noordwijk) i.v.m. drukte Arthur v/d Wel; 

goedgekeurd.  

- Toetreding Elisabeth Brussee ipv Joey Kruisbeek; goedgekeurd. (volgens de oude regels, over 

vergelijkbare toekomstige gevallen moeten we hier nog een aparte regeling voor treffen? 

Staat niets over in de nieuwe toelatingscriteria). 

Lidmaatschapseisen 

- 30 punten in 5 jaar behalen is toegestemd. 

- We starten in 2020, om zo gelijk te lopen met CKR. Punten behaald in 2019 mogen voor de 

eerste vijf jaren (2020-2025) meegenomen worden.  

- Suzanne Meiland vormt de commissie ‘lidmaatschapseisen’. Ze gaat hiervoor een opzet 

maken. Ze wil de punten registratie van de leden bijhouden. Het idee is voordat er een 

cursus gedaan wordt, eerst terug gekoppeld wordt hoeveel punten hieraan toegekend 

worden. Tijdens de volgende bijeenkomst zal Suzanne hierover een opzet bespreken. 

PR commissie 

- Vraagt om input van de leden. Graag bij ideeën Vincent mailen. 

Invulling wetenschap en scholing; er zijn onderling interessante oefeningen besproken. 

 

Rondvraag; 

- Rosan de Vogel heeft zich voorgesteld. 

- Maarten; hoe gaat ieder om met schouderklachten verwijzingen binnen de praktijk? Jonge 

collega’s die niet bij netwerk aangesloten zijn krijgen niet de kans om schouders te gaan 



behandelen; de jonge fysio kan evt. samen werken met gespecialiseerde therapeut. 

Voorkeur van de patient is ook leidend. Of bij andere therapeut starten ivm drukte en na 

aantal behandelingen evt. de patient laten overnemen door de gespecialiseerde fysio. In de 

orthopedie is hiervoor de fellowship. 

 

 


