
 

 

 

 

 

Concept  

Notulen Algemene Ledenvergadering 15 Februari 2018 
Aanwezig: 35 leden 
Afwezig met kennisgeving: 12 leden 
Locatie vergadering: Troelstralaan 25, Zwolle 
 
 
 

1. Welkom  
Ida heet iedereen van harte welkom op de ledenvergadering. 
 

2. Notulen jaarvergadering 2017/terugblik 2017 
Ida geeft een korte samenvatting van alle georganiseerde activiteiten van het afgelopen jaar 
en neemt de notulen jaarvergadering 2017 door met de leden. Deze wordt vastgesteld door 
de ledenvergadering. 
 
Na afloop daarvan onderbreekt Carien de vergadering. Zij verzoekt Ida de vergadering voor 
een aantal minuten te verlaten.  
Zij stelt, namens het bestuur, aan de leden voor om Ida Wolters, i.v.m. het mede-oprichten 
van PNZ en haar jarenlange inzet, het erelidmaatschap van PNZ te verlenen. Dit voorstel 
wordt in stemming gebracht en wordt met algemene instemming van de vergadering 
aangenomen. Na de stemming wordt Ida gevraagd om weer binnen te komen . De 
gepresenteerde agenda wordt t.b.v. het afscheid aangepast om gepast afscheid te kunnen 
nemen van Ida. Agendapunten 9 en 8 worden hiervoor naar voren gehaald. 
 

9. Afscheid bestuurslid Ida Wolters. 
Carien vertelt een kort over het verleden van de vereniging en hoe de oprichting tot stand is  
gekomen en de rol van Ida daarin. Ze geeft aan dat Ida altijd verbinding zoekt, alles positief 
probeert te benaderen. In het door haar samengestelde bestuur zaten bestuursleden met 
diverse kwaliteiten die elkaar goed aanvulden. 

 
Ida kreeg namens de leden het erelidmaatschap van PNZ aangeboden. Vastgelegd op een 
oorkonde en vergezeld van een mooie taart, kaart en bloemen. Zij nam ter afsluiting het 
woord met een mooie terugblik op de afgelopen jaren. Zij bedankte de bestuursleden voor 
de bijzonder plezierige samenwerking en de leden voor het vertrouwen dat zij al die jaren in 
haar hebben gesteld. 

 
 

8. Verkiezing nieuw bestuurslid. Voordracht mw. Jeannette Kors. 
Jeannette Kors wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid. Daarna mag Jeannette de zaal 
verlaten voor de stemming onder de aanwezige leden. De vergadering stemt in met de 
voordracht van Jeannette Kors als nieuw bestuurslid. Afgesproken wordt dat zij de taak van 
vice voorzitter van PNZ op zich zal nemen. 



Jeannette keert terug in de vergadering, en spreekt een woord van dank over het in haar 
gestelde vertrouwen. Het voorzitterschap wordt overgenomen door Carien Lemein. 
 
 

3. Financiële overzicht 2017 
Geha laat via de PowerPoint het jaaroverzicht van 2017 zien en voorziet dit van de nodige 
uitleg. Geha geeft uitleg over het punt van het inwinnen van juridisch advies via een 
advocaat. Deze is ingewonnen om zeker te zijn dat we als bestuur ten aanzien van 
verschillende zaken geen problemen krijgen in het handelen en voorleggen van adviezen 
naar leden toe.  
 
Begroting 2018  
Op dit moment zijn er 91 leden en hebben zich 3 nieuwe leden aangemeld.  
De drie nieuwe leden zijn Rian Oude- Nijhuis, Suzanna Ververda, Sabrina Aalten van Beek. 
Inmiddels via de werving op 17 maart op de Regio dag van Provoet nog 3 nieuwe leden 
mogen verwelkomen. Dit zijn Yvonne Mientjes, Jessica Gobius du Sart en Leontien 
Grootkarzijn-Mahu. 
 
Carien legt voor of we buiten de vereniging om nog voor andere groepen activiteiten gaan 
organiseren om extra inkomsten voor de vereniging te genereren. Hier wordt niet afwijzend 
op gereageerd en het bestuur neemt het mee om te kijken hoe we invulling kunnen gaan 
geven. 
 
De kascommissie bestaande uit Sietie Kale en Bertha Lantinga, hebben de kascontrole 
uitgevoerd.  Sietie doet namens de commissie het woord, ze waren tevreden over de gehele 
administratie die de penningmeester bijhoudt. Jaarrekening en jaarverslag van de 
penningmeester waren voor de kascommissie helder. De kascommissie adviseert de 
Algemene Ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen. Als de ledenvergadering ook 
instemt met het gevoerde bestuur kan de Algemene Ledenvergadering het voltallig bestuur 
decharge verlenen. De voltallige vergadering stemt in met dit voorstel. 
 
De nieuwe kascommissie voor 2019: Nellie de Bruin en Bertha Lantinga. 
 

4. Algemene zaken. 
 
Bestuur invulling: ten behoeve van de continuiteit blijft voor de komende 2 jaar het hele 
bestuur zitten. Jeannette Kors is aangenomen als nieuw bestuurslid en neemt het vice-
voorzitterschap van Carien Lemein over. 
 
Podotherapeuten: 
Geconstateerd mag worden dat de omvang van onze vereniging van belang is om in deze 
markt als belangrijke speler te worden gezien. De grote podotherapiepraktijken houden 
actief contact met het PNZ bestuur. Dat wordt door ons als plezierig ervaren. M.b.t. de 
diabetische voet en andere zaken is het ook handig om een extra lijntje naar ProVoet te 
leggen. Carien Lemein zich beschikbaar gesteld als poulelid voor ProVoet.  
Ook met Ida houden we contact als bestuur. Zij zal op sommige vlakken een goede 
steun/vraagbaak voor ons zijn. 
 
NZA:  
Terugkoppeling door Carien/vergadering 16-11-17. Uit de door NZa gepresenteerde cijfers 
bleek dat de buiten de keten gedeclareerde prestaties 2016 m.b.t. de voetzorg, 
verviervoudigd waren t.o.v. 2015. Door de NVvP werd aangegeven dat deze cijfers niet 



kunnen kloppen. Afgesproken wordt dat volgend jaar de cijfers van 2017 en 2016 vergeleken 
zullen worden. Wij houden het in de gaten.  

 
Medrie: 
 
Medrie geeft aan dat de podotherapeuten binnen onze regio qua screening onder het 
landelijke gemiddelde zitten. Daar moet verbetering in komen. Verder weinig nieuws. 
Afgesproken dat 1x per jaar overleg voldoende is. Innofeet geeft aan dit overleg terug te 
koppelen naar de andere podotherapeuten. Dit wordt niet door alle podotherapeuten 
bevestigd. 
 
Contract besprekingen: 
De contractbesprekingen aan het eind van 2017 zijn goed verlopen. Geen bijzonderheden.  
NOVOmotion: nieuwe podotherapiepraktijk in Zwolle. Naar aanleiding van het voorgelegde 
contract hebben Ida en Carien contact opgenomen en punten van aandacht voorgelegd. Het 
voorliggende contract was nl teleurstellend. Carien heeft aanvullend contractaanpassingen 
op papier gezet en toegestuurd. Novomotion zou hierop terugkomen. Dat is tot op heden 
niet gebeurd. Wij wachten af.  
 

5. Programma 2018/2019 
26-05-2018 Ledenvergadering van Provoet 
02-06-2018 Uitje van PNZ  
13-06-2018 Pedicure café bij CT International 
04-10-2018 Workshop frezen bij CT International 
01-11-2018 Herhaling Reanimatie Isala (opgeven niet meer mogelijk) 
07-03-2019 Ledenvergadering 2019 
 

6. Website voortgang:  
Geha geeft uitleg over de werking van de website. 
Geha heeft van alle leden die op de vergadering aanwezig zijn de websiteadressen gekregen. 
Deze worden aan de site van de vereniging gekoppeld. 
Voor de leden die niet op de vergadering aanwezig zijn is er de mogelijkheid om je website 
alsnog door te geven aan Geha. Dit kun je doen door je website-adres plus je prakijknaam 
en eigen naam door te mailen aan info@pedicurenetwerkzwolle.nl  
 
Bertha Lantinga vraagt hoe het precies werkt met het opgeven voor de activiteiten die op de 
site vermeld staan. 
Alle activiteiten staan op de site zodat een ieder kan zien wat er staat gepland voor het 
komende jaar. Zodra wij als bestuur een prijs/plaats weten kan er een aanmeldknop 
aangemaakt worden om je op te geven. Dit wordt altijd via de mail gemeld. In deze mail staat 
dan vanaf wanneer en tot wanneer je je dan kunt aanmelden voor een bepaalde activiteit. 
 
Let op!! Je kunt je tot een bepaalde datum opgeven voor een activiteit.  I.v.m. met de 
organisatie moeten wij tijdig weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen voor de 
desbetreffende activiteit. Na de uiterste aanmeldingsdatum is de knop niet meer actief en 
kun je je helaas niet meer opgeven. 
(het later aanmelden geeft voor ons veel extra werk en verwarring, vandaar dat we deze 
maatregel hebben ingesteld) 
 
Pauze. 
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7. Presentatie van “Schipper mag ik ook eens varen” 
Als vereniging is besloten om voor het komende jaar een goed doel te adopteren. 

Het doel dat we hebben uitgekozen is “Schipper mag ik ook eens varen” 

De heren Rudy Spanhak en Roeland van der Meij zijn als gasten en vertegenwoordigers van 

het goede doel aanwezig.  Roeland van der Meij houdt een boeiende inleiding over het 

ontstaan van “Schipper mag ik ook eens varen” en Rudy Spanhak vertoont daarbij de foto’s 

van de voortgang van de werkzaamheden aan het schip. 

 

Het betreft een oud vrachtschip dat is gekocht. Het wordt met hulp van allerlei vrijwilligers 

opgeknapt en geschikt gemaakt voor het nieuwe doel. Het geld en de materialen hiervoor 

zijn beschikbaar gesteld door particulieren en bedrijven.  Het is de bedoeling dat er deze 

zomer gestart gaat worden met vaartochten voor mensen met een (lichte) handicap of 

mensen die om wat voor reden dan ook in een sociaal isolement zijn terechtgekomen. 

Nadere informatie over dit goede doel is te vinden op de website 

www.schippermagikookeensvaren.nl .   

 

Aan de pedicures wordt gevraagd of ze een potje in de praktijk/salon willen zetten om geld in 

te zamelen voor dit doel.  Folders en stickers zijn beschikbaar om meenemen naar huis om 

dit als uitleg bij het potje te leggen. Voor leden die niet aanwezig waren op de vergadering en 

die het leuk vinden om dit doel ook te steunen kunnen mailen: graag even mailen naar 

info@pedicurenetwerkzwolle.nl . Dan wordt er informatiemateriaal voor je klaargelegd. 

 

Door het passievolle verhaal werd er spontaan aan het einde van de vergadering een 

inzameling georganiseerd. Dit geld en het geld dat gedurende dit jaar door de pedicures 

wordt ingezameld in de eigen praktijk/salon zal volgend jaar tijdens of na de 

ledenvergadering van 2019 overhandigd worden aan Schipper mag ik ook eens varen. 

 

10. Rondvraag: 

Een van de leden vraagt of het bestuur kan kijken of er toch voldoende animo is om met een 

groep goedkoper deel te kunnen nemen aan de opleiding tot sportpedicure. Het bestuur zal 

dit onderzoeken (Naschrift: helaas te weinig animo. Er waren maar 3 belangstellenden) 

 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
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