
 

 

 

 

 

Concept  

Notulen Algemene Ledenvergadering 7 maart 2019 
Aanwezig: 43 leden 
Locatie vergadering: Het Wandelhonk, Zwolle 
 
 
 

1. Welkom  
Carien heet iedereen van harte welkom op de ledenvergadering.  
Helaas doet de beamer het niet, wat vervelend is voor het volgen van de 
powerpointpresentatie. 
 

2. Mededelingen 
Bij binnenkomst heeft een ieder een badge met naam erop gekregen zodat 
een ieder weet wie wie is. Graag bij het verlaten weer inleveren.  
 
Hartelijk welkom voor een nieuw lid, Lidy ter Riele. 
 
De vergadering/kennisbijeenkomst van Kemerink is op 7 november en van 
Innofeet op 10 oktober. 
 
 

3. Notulen jaarvergadering 2018 
De notulen van de algemene ledenvergadering van 15 februari 2018 worden 
vastgesteld. 
 
 

4. Terugblik 2018 
De AVG heeft het bestuur en met name Geha veel tijd gekost en is binnen 
PNZ geïmplementeerd.  
 
Er heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden, Ida Wolters is gestopt, Carien 
Lemein heeft de voorzittersfunctie overgenomen en Jeannette Kors is 
toegetreden als bestuurslid. 
Jeannette valt op dat het bestuur erg actief is, maar dat PNZ een vereniging is 
waarin alle leden een rol mogen en kunnen hebben. En niet een 
eenrichtingsverkeer moet en kan zijn naar de leden toe. 
 
Uitje Giethoorn is geweest, was ondanks het mindere weer een erg geslaagd 
en gezellig evenement. 
Jammer dat de beamer het niet doet, want er zijn leuke foto’s gemaakt. 



 
Er is een cursus Freezen van CT geweest. En de herhalingscursus reanimatie 
bij Isala. 
 
Met advocatenkantoor De Haan is een overleg geweest met betrekking tot 
concurrentiebeding onder pedicures en met betrekking tot de 
podotherapeuten. 
 
Contractbesprekingen met de podotherapeuten zijn goed verlopen. Alleen 
Podotherapie Zwolle was erg laat, waardoor het contract al naar de pedicures 
was verzonden voordat door het bestuur een reactie kon worden gegeven. 
Schreur belooft in 2019 eerder te zijn. Volgens hem kwam de late reactie 
doordat de NVVP laat was met de concept voorstellen. 
 
Eind 2018 was er nog een leden vergadering die goed bezocht is door onze 
leden, waar veel informatie is verstrekt. 

 
 
 

5. Financiële overzicht 2018 
Geha heeft in een PowerPoint het jaaroverzicht van 2018 gemaakt en voorziet 
dit van uitleg.  
Er moeten nog wat zaken over 2018 betaald worden maar dat staat op de 
begroting van 2019. En op het overzicht van 2018 staan nog betalingen van 
het jaar 2017. 
Het jaar is met een positief resultaat afgesloten. 
De kascontrole heeft plaatsgevonden door Bertha Lantinga en Nellie de Bruin. 
Zij brengen verslag uit. 

- Alles is in orde en adviseren het bestuur van PNZ decharge te verlengen. 
- De koffie die per ongeluk niet betaald is gaat naar de pot voor ‘Schipper mag 

ik ook eens varen”.) 
Verder is de  
Volgend jaar gaat Natasja van Walraven het overnemen samen Nelly de 
Bruin. 
  

6. Begroting 2019 
Bij bezoek Durea schoenen zit een lunch begroot. 
Bijdrage voor Mollie betalingen. 
Scholing, bestuur en vergaderingen en onvoorzien (bv juridische 
ondersteuning) zijn begroot. 
 
 

7. Bestuurswisseling  
Geha heeft aangegeven vanwege privé drukte te willen stoppen met het 
penningmeesterschap en bestuurslid van PNZ. 
Marja van Riessen draait 2018 mee met het bestuur en stelt zich op de 
volgende algemene ledenvergadering beschikbaar als kandidaat. 
 
 
 



8. Algemene zaken 
Pediroda heeft op verzoek van het bestuur van PNZ de leden van PNZ een 
korting geboden om de (om)scholing tot medisch pedicure of de opleiding tot 
OVV-er (oncologische voet van Mischa Nagel) te volgen. 
Er hebben, naar wij weten,  3 leden van PNZ zich hiervoor aangemeld. 
De opleiding tot OVV-er gaat i.v.m. te weinig aanmeldingen in Zwolle pas in 
september van start. 
 
In de vergadering wordt aangegeven dat de examens overige risico voet op 
28 maart jl. bijna niet doorgingen vanwege administratieve fouten bij Pediroda. 
Leerlingen wisten niet dat ze zichzelf moesten aanmelden voor de examens 
en hadden geen oproep ontvangen. 
 
 
Carien heeft samen met Yvonne Scheffer de opleiding tot OVV-er gevolgd en 
vond dit erg leerzaam. Er is les van een dermatoloog, een arts gespecialiseerd 
in neuropathie, een ervaringsdeskundige, massage en een 
regieverpleegkundige. 
Nadeel is wel dat je zelf een stageplek voor 2 dagen moet regelen en dat dat 
soms lastig te realiseren is. In de meeste ziekenhuizen is weinig aandacht 
voor de voetzorg bij oncologie. 
Als pedicure is het belangrijk te weten in welke fase van het behandelproces 
van de client je een voetbehandeling mag uitvoeren en dat een verwijzing van 
de behandelend arts noodzakelijk is. 
 
Misschien is een idee om in een vergadering Mischa Nagel uit te nodigen voor 
een voorlichting. 
 
Carien kijkt of ze in de werkgroep ondersteunende zorg zou kunnen van Isala. 
Dit betreft een overleg met logopedie, fysiotherapie, haarwerkspecialisten, 
regieverpleegkundigen m.b.t. oncologie. Er zit geen voetzorg in dit 
overleg………… 
 
 
Bestuursaansprakelijkheidsverzekeringen  
Het bestuur heeft dit bekeken en overwogen en besloten om niet de doen 
vanwege de hoge kosten. 
Aanwezigheid bij activiteiten van en voor PNZ geschieden op eigen 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 
 
 

9. Planning 2019:  
De Bres, het inloophuis van het RIBW, organiseert vrijwilligersprojecten. PNZ 
gaat daar op 12 september 2019 eenvoudige voetverzorging leveren aan 
cliënten die door De Bres geselecteerd zijn. Leden van PNZ die op deze 
middag vrijwillig willen inzetten kunnen zich via 
info@pedicurenetwerkzwolle.nl bij Hanny aanmelden. 
 

mailto:info@pedicurenetwerkzwolle.nl


Het uitje van dit jaar vind plaats op donderdag 26 september a.s. en is bij 
Durea schoenfabriek. Vooraf gaan we met elkaar lunchen en in de middag 
een rondleiding door de fabriek. Graag voor 22 maart aanmelden. 
 
Frezen workshop van CT International. 
Opgeven via info@pedicurenetwerkzwolle.nl bij Hanny. De workshop is 2 
avonden of 1 dag. 
Aanmelden kan ook voor de cursus reanimatie (basis of herhaling). Eind van 
het jaar en anders begin 2020 i.v.m. de nieuw accreditatie periode. 
 
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 wordt 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. 
 
Themavergadering ondernemersweetjes 
Natascha van Walraven gaat dit organiseren. Zij neemt met de leden die dit 
hebben aangegeven contact op voor informatie en wil e.e.a. voorbereiden en 
organiseren. 
Dit kan samengaan met het ontmoeten van leden en het uitwisselen van 
allerhande “pedicurezaken” 
Dit voorstel komt na vragen en opmerkingen vanuit de aanwezige leden met 
betrekking tot het meer delen van allerlei praktische pedicure zaken en de 
wens om elkaar te spreken. En niet alleen het vergaderen, aanhoren van 
algemene pedicure gerichte zaken. 
 
 

10. Actie “Schipper mag ik ook eens varen” 
PNZ pedicures hebben in 2018 een donatiepotje kunnen plaatsen voor het 
project “schipper mag ik ook eens varen” de “potjes” konden worden 
ingeleverd en inmiddels heeft de overdracht van 426,25 plaatsgevonden. 
Allen heel hartelijk dank voor de steun namens de vrijwilligers van het schip! 
 
 
PAUZE 
 

11. Swolletje anti drukwol 
Onder het genot van een alcoholvrije bubbel en een hapje wordt Betsie 
geïntroduceerd. 
Als PNZ hebben wij bedacht dat het leuk zou zijn om onze eigen anti druk te 
introduceren. Een goed toepasbaar middel tegen druk op de voet. 
Wij vonden Betsie het schaap op de Zwolse weilanden, puur natuur, 
biologisch en zonder conserveringsmiddelen! 
De geschoren vacht van Betsie is gewassen met regenwater en heeft 
daardoor de lanoline, wolvet behouden. 
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Hanny heeft de zakjes gemaakt en geborduurd waarin de 60 gram! wol 
bewaard kan worden. 
Alleen op de ledenvergadering kun je de wol in je bezit krijgen. Wij zijn geen 
concurrent van Texelswol, Pediwol of de dames Wandelwol……. 
Hoe je de wol uitlevert mag je zelf weten, weggeven, verkopen, maakt niet uit, 
maar…………….. je moet wel het bijgeleverde foldertje meeleveren. Hierin 
staat dat jij als pedicure lid bent van PNZ, wat een toegevoegde waarde is 
voor jou als pedicure omdat je net dat stapje extra wilt maken tot 
samenwerking met collegae en kennisverwerving (dan een collega die geen 
lid is). 
 

12. Rondvraag en sluiting 
De volgende vergadering in het Wandelhonk graag een microfoon gebruiken. 
Het is erg moeilijk te verstaan. Zeker wanneer andere leden ook blijven 
praten. 
 
Voetzorg Zwolle zoekt een pedicure die enkele dagdelen per week een 
praktijkruimte wil huren in Zwolle. Voor informatie kun je contact opnemen met 
Carien Lemein of Yvonne Scheffer. 
 
Suzanne Ferwerda wil graag een soort van pedicurecafé opzetten voor de 
leden van PNZ om ervaringen te delen. Ida Wolters haakt op dit idee in om 
een soort van intervisie, collegiaal overleg op te zetten. 
Hierover wordt in de zaal gediscussieerd en misschien is het mogelijk om in 
combinatie met agendapunt ondernemersweetjes een avond te organiseren. 
Of als “na de pauze” activiteit te organiseren, maar niet als nog een extra 
avond………….. 
 
Carien dankt een ieder hartelijk voor haar aanwezigheid. 
 
 
 
12 december 2019 ledenvergadering 
 
19 maart 2020 algemene ledenvergadering. 
 
  


