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Agendapunt Actie

1. Welkom

Wegens afwezigheid voorzitter heet secretaris iedereen welkom.

2. Bestuurlijke mededelingen

* Els Albada. Tijdens vorige bijeenkomst is aangegeven dat het bestuur voorne-

mens is om Els Albada toe te laten treden tot het RSN. Er zijn geen bezwaren

ingediend. Bij deze de medeling dat Els Albada toe zal treden als lid. 

Els is reeds aanwezig en wordt welkom geheten.

* Tijdens de landelijke SNN-vergadering (en daar voorafgaand per mail) ontstond 

discussie over het al dan niet door het SNN verplicht kunnen stellen van een 

online toets met mogelijke consequenties daaraan gekoppeld bij het niet met

een voldoende afsluiten van deze toets. Voor nu is besloten dat de online toets

een pilot is. Later zal bepaald worden of in de toekomst een dergelijke online

toets zal worden ingezet. Alle leden van schoudernetwerken wordt verzocht

voor 15 september de online toets te maken 

* Commissie PR heeft gevraagd om input. Hier is geen respons op gekomen.

Een al langer openstaand punt, het realiseren van instructiefilmpjes voor pati-

enten, is aangehouden geweest, daar er eerst bij andere netwerken geïnven-

tariseerd zou worden of deze filmpjes reeds bestaan en beschikbaar zijn. Dit 

blijkt niet het geval. Bestuur vraagt PR om deze filmpjes te gaan fabriceren.

Er wordt gekozen om te starten met instructiefilmpjes van postoperatieve

oefeningen.

* Nogmaals wordt medegedeeld dat Erik uiterlijk per ALV 2020 gaat stoppen als

secretaris. Voorgesteld worden om de taak op te delen in stukken:

* secretariaat binnen bestuur

* notulisten RSN bijeenkomsten, versturen van agenda's en verslagen

* ledenadministratie

* Accreditatie 2018 is aangevraagd

* Volgende RSN bijeenkomst: woensdag 25 september

* 13/14 december Congres; 13 december wordt gezien als 4e RSN-bijeenkomst

en telt als zodanig mee in de presentie 2019. Aanwezige RSN-leden ontvangen

€ 80,- restitutie

3. Lezing Karin Geryszewski-Admiraal  -  Motorcontrol van de schouder

* Karin heeft een lezing gehouden over motor control en in het bijzonder bij

schouders en heeft diverse praktijkvoorbeelden getoond. Er was volop ruimte

voor vragen. Leden hebben de lezing als zeer interessant ervaren.


