
Notulen RSN Bijeenkomst 10 februari 2020 ALV 

Locatie: Leidse Hogeschool Zernikedreef 11 

 
18:30 uur 
Welkom ontvangst, broodje 
 
19:00 uur 
 
ALV 
1: Opening 
 
2: Binnengekomen stukken 

 Geen binnengekomen stukken 
 
3: Notulen  ALV 11 februari 2019 

 Geen aanmerkingen notulen 
 
4: Jaarverslag 2019 

 Geen aanmerkingen Jaarverslag 
 

5: financieel jaarverslag 2019 

 Geen aanmerkingen Fin. Jaarverslag 
o besloten om borrelkrat 1x per 4 vergadering te houden ivm oplopende kosten. 

 
6: Verslag kascommissie en decharge penningmeester/ bestuur 

 Rianne en Arthur  goed gekeurd. Decharge penningmeester en bestuur 
 
7: Begroting 2020 

 Geen op- of aanmerkingen begroting 2020 
 
8: Benoeming kascommissie 

 Kascommissie 2020: Richard Weiler en Inge Gouw 
 
9: Voorgenomen bestuursbesluiten: 
 

Verandering van toetredingscriteria / eisen in de statuten: (ter stemming gebracht in de 
ALV) 

 Het Rijnland SchouderNetwerk mag uit maximaal 60 leden (fysiotherapeuten) 
bestaan, buitengewoon leden worden niet meegenomen in telling. 

o Vraag: waarom 60 leden, is dit een bewuste keuze. Antwoord: Nee geen 
bewuste keuze.  

 Nieuwe leden: laatste 3 jaar 60 accreditatie punten behaald met schouder 
gerelateerde cursussen / symposia etc. 

 bestaande leden: in 5 jaar 80 accreditatie punten behaald met schouder gerelateerde 
cursussen / symposia etc. 

o Discussie over 80 punten; aantal leden vindt dit vrij fors. Zijn er genoeg 
‘nieuwe’cursussen om de punten te halen. Antwoord: we kijken dit even aan 



voor 1 jaar; evaluatie ALV 2021. RSN bestuur is van mening dat er voldoende 
‘nieuwe’cursussen zijn op het gebied van schouders. 

 1 lidmaatschap van een schoudernetwerk. Geen dubbel lidmaatschap van 
bijvoorbeeld SchouderNetwerk Groene Hart en Rijnland SchouderNetwerk. 

o Geen vragen  en / of problemen. 
 
Stemming onder de leden: 
TEGEN: 0 
Onthouding van stemming: 1 
 

Besluit: Voorstel van verandering van toelatingscriteria / eisen zoals genoemd 
in bovenstaande punten is aangenomen. 
 

 Criteria afwezigheid: vervangende opdracht bij het missen van 2 of meer 
netwerkbijeenkomsten vervalt.  

o Besluit: Iedereen is het er mee eens. 

 
10: Toetreding nieuwe leden: 

 Toetreding nieuw lid Koen Verhoef (PMC Katwijk - Rijnsburg) wegens vertrek Gerard 
Koers 

o Goed gekeurd, geen bezwaar. 

 Toetreding Annelieke Konings (Bakker & de Vos), ivm overname praktijk Ter Aar 
o Goed gekeurd, geen bezwaar 

 Toetreding Remco Loykens buitengewoon lid vanwege verkoop praktijk Ter Aar 
o Goed gekeurd, geen bezwaar 

 Officieel afscheid Erik de Muinck als secretaris, vervangen door Frans van der Zwart 
o Goed gekeurd, geen bezwaar 

 
20:00 
Pauze 
 
20:15 uur 
Presentatie Celeste Overbeek (onderzoek naar SAPS) 
 
20:45 uur 
Sluiting Borrel 
   
 
     

 

 

 

 

 


