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Algemene ledenvergadering 8 oktober 2020 

Aanwezig: 15 leden 

Locatie vergadering: t Hofje van Hoog-Zuthem, Hollewandseweg 30 A, 8015PD 

Zwolle 

 

Voor een feestelijke afsluiting van de bestuursperiode van Geha en Hanny en om wat 

extra gezelligheid in deze vervelende (Corona-) tijd te brengen starten wij de 

vergadering met een gezamenlijke maaltijd. Als ere-lid is Ida Wolters gevraagd de 

scheidende bestuursleden toe te spreken. Zij brengt de grote inbreng die Geha (vanaf 

de start van PNZ) en Hanny hebben gehad in herinnering en bedankt ze namens het 

bestuur voor hun enthousiaste inbreng. Namens alle leden wordt er als dank aan 

beiden een boeket en een cadeau overhandigd.  

Welkom. 

Carien heet iedereen van harte welkom in deze verlate Algemene 

Ledenvergadering. Deze vergadering had eigenlijk plaats moeten vinden op 19 

maart jl. maar is door de lockdown vanuit de overheid i.v.m. Covid 19 niet 

doorgegaan. Door de coranamaatregelen is het nog steeds lastig om met elkaar 

te vergaderen, maar we zijn blij dat we deze locatie hebben gevonden en dat we 

“live” het jaar 2019 kunnen afsluiten. Jammer dat er geen beamer aanwezig is, 

maar het gaat zo ook prima. 

 

 

1. Notulen 7 maart 2019 ALV. 

Geen bijzonderheden. Notulen worden vastgesteld. 

 

 

2. Mededelingen. 
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Pieter Wieten heeft aangeven wel weer wat voor en met de leden van PNZ te willen 

doen. Hij en wij vonden het een geslaagde avond. Het gaat echter nog wel even 

duren voordat we wat kunnen plannen want door de coranamaatregelen is het 

voorlopig niet mogelijk om met grotere groepen samen te komen. 

 

De prijs voor een aanvraag van accreditatiepunten bij Procert gaat door 

uitbesteding van de beoordeling behoorlijk omhoog. Als vereniging hebben we al 

een gereduceerd tarief, maar dan nog is het niet haalbaar om overal punten voor 

aan te vragen. Vanuit de leden wordt geopperd om de aanvraag van punten wel 

mee te nemen in het organiseren van activiteiten. Het behalen van punten door 

leden moet toch gebeuren en kost elders ook geld. Dus misschien een toeslag op 

de activiteit voor de punten gaan hanteren. Het bestuur gaat de mogelijkheden 

onderzoeken. 

 

 

3. Bestuurswisseling en vacature bestuurslid PNZ. 

Hanny Veldman en Geha Kleinjan nemen officieel afscheid van het bestuur. 

Geha treedt af volgens schema en aankondiging in vorige ALV. Hanny is 

vervroegd afgetreden. Sinds maart dit jaar zijn zij beiden niet meer actief als 

bestuurslid van PNZ. 

Marja van Riessen heeft het penningmeesterschap op zich genomen en 

Jeannette Kors de secretariaatswerkzaamheden. De omzetting heeft inmiddels al 

wel bij de KvK plaatsgevonden, maar nog niet bij de bank.  

Natascha van Walraven heeft zich beschikbaar gesteld als bestuurslid en zal het 

komende jaar meedraaien binnen het PNZ-bestuur. 

 

 

4. Terugblik 2019 

Vorig jaar hebben we op 7 maart de Algemene Ledenvergadering gehad.  

We zijn bij Durea, schoenfabriek geweest. Een ontzettend leuk, leerzaam en 

vooral gezellig uitje. 

Tijdens een thema-avond heeft Mischa Nagel het een en ander verteld over de 

Oncologische Voetzorg. Pediroda was aanwezig voor nadere info over de 

opleiding tot Oncologisch Voetverzorger, waarvoor leden van PNZ zich met 

korting konden inschrijven. Een aantal leden heeft hier gebruik van gemaakt. 

Bij De Bres is een inloopmiddag geweest waar vrijwilligers van PNZ een korte 

voetbehandeling hebben gegeven aan mensen die regelmatig De Bres 

bezoeken. 

Bij CT International is de workshop Frezen gehouden en bij ISALA de basic life 

support training. 
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5. Financieel overzicht 2019 

De kascommissie voor 2019 bestond uit Nellie de Bruin en Natascha van 

Walraven. Natascha geeft aan dat zij dit heel nauwkeurig en uitvoerig hebben 

gedaan. Waarvoor hartelijk dank. De kascommissie heeft de kas goedgekeurd. 

De vergadering besluit aan de hand van deze goedkeuring om het bestuur 

decharge te verlenen voor 2019. Omdat Natascha deel gaat uitmaken van het 

bestuur kan zij niet in de kascommissie blijven zitten. Daarom is voor volgend 

jaar een geheel vernieuwde kascommissie nodig. 

Hetty Fixe en Marja Borger stellen zich hiervoor beschikbaar. Waarvoor dank! 

 

De begroting die voor 2020 gemaakt is, is enorm gewijzigd. Door Corona kunnen 

veel activiteiten niet doorgaan. De vraag is of we ook moeten anticiperen op een 

andere vorm van overleggen met de leden, nu het live elkaar ontmoeten steeds 

moeilijker wordt. Vanuit de leden komt het verzoek om zichtbaar te blijven en is 

er zeker behoefte aan contact. Ondanks de Corona is er dit jaar wel contact 

geweest maar dan meer via de mail (klachtenbrief aan Provoet, tips i.v.m. alle 

Coronamaatregelen e.d.). Ontmoetingen zijn en blijven voorlopig ingewikkeld. In 

overleg met de aanwezige leden wordt vastgesteld dat er gezocht moet worden 

naar een digitale ontmoetingsweg. Dit kan mogelijk via Zoom of een ander online 

communicatie systeem. Het bestuur gaat dit onderzoeken. Opgemerkt wordt dat 

ook aan online vergaderen kosten verbonden zijn en dat er mogelijk 

(bestuurs)leden van PNZ een training moeten gaan volgen om een en ander op 

te zetten en te begeleiden. De vergadering stemt hiermee in. 

 

Bij het bestuur zijn geluiden binnengekomen over mogelijke opzeggingen van het 

lidmaatschap van PNZ in Coronatijd i.v.m. het ontbreken van ontmoetingen. De 

meerwaarde van het PNZ-lidmaatschap staat blijkbaar onder druk. De 

aanwezige leden erkennen dat zeker in Coronatijd de live-ontmoetingen worden 

gemist en dat daarmee de onderlinge verbondenheid op de proef wordt gesteld 

maar geeft aan dat het juist in deze tijd van belang is om elkaar vast te blijven 

houden. 

Het bestuur vraagt zich af wat we kunnen bieden in het komende jaar en waar 

behoefte aan is. I.v.m. Corona moet gekeken worden naar een andere invulling 

van ons aanbod. Moet dat ook iets betekenen voor het gevraagde 

lidmaatschapsgeld (omlaag)? Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het 

lidmaatschapsgeld al jaren niet omhoog is gegaan (€6,25 per maand) en dat de 

penningmeester de kas elk jaar wel rond weet te krijgen maar niet veel financiële 

speelruimte heeft. Alle kosten stijgen terwijl de inkomsten gelijk, zo niet lager zijn. 
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De vergadering raadt het bestuur, gezien de huidige situatie, aan het 

lidmaatschapsgeld ook voor volgend jaar op het zelfde peil te handhaven. Zeker 

gezien de nieuwe koers die ingezet moet worden om via de digitale weg contact 

te blijven houden. Ook de contracten moeten dit jaar gecheckt worden 

(tweejaarlijks contract van Zilveren Kruis wordt dit jaar weer met 

podotherapeuten afgesloten) waarbij mogelijk juridisch advies ingehuurd moet 

worden. 

 

De vergadering adviseert het bestuur om een enquête te houden onder de leden. 

Waar hebben de leden van PNZ voor het komende jaar behoefte aan. Waar kan 

PNZ in voorzien? Waar hebben leden die niet zo vaak aanwezig zijn bij 

bijeenkomsten behoefte aan? Carien gaat proberen een enquête op te stellen 

om hier duidelijkheid over te krijgen. Getracht moet worden om ook in Coronatijd 

de onderlinge verbondenheid niet te verliezen.  

 

 

6. Planning 2020 en 2021 

Op 12 december a.s. is het uitje voor dit jaar gepland. Het plan is om naar 

Hasselt te gaan en daar een stadswandeling maken met daarna een klein hapje 

en drankje bij de Herderin. Kosten p.p. ong. €15,00 a €20,00. Een wandeling met 

stadsgids wordt lastiger omdat er per gids maar 3 personen mee mogen. We 

gaan ons over de mogelijkheden en onmogelijkheden beraden en houden de 

toekomstige maatregelen in de gaten. Bericht hierover volgt nog. 

 

De herhaling reanimatie bij ISALA gaat vooralsnog door op 29 oktober a.s. 

 

De workshop van Natascha gaat naar 2021 en zou mogelijk digitaal kunnen 

gaan. 

 

Het uitje bij Durea was zo goed geslaagd dat we het misschien nog wel een keer 

kunnen herhalen. 

 

De ledenvergadering in maart 2021 beramen we ons nog over. Of dit live in een 

grote zaal zou kunnen ( hier in t Hofje kan het niet vanwege de wintersluiting) of 

dat het digitaal gaat plaatsvinden. De datum voor de volgende Algemene 

Ledenvergadering wordt vastgesteld op donderdagavond 18 maart 2021. 

 

Beleidsplan Provoet: het bestuur heeft bij Provoet aangeboden om als proeftuin 

te dienen bij de invoering van visitaties. Omdat niet iedereen op de hoogte was 

van de inhoud van het nieuwe beleidsplan adviseert het bestuur om hiervan 



 

Pedicure Netwerk Zwolle      Tel. nr.: 038-8442336 
PJ Oudstraat 3                  E-mail: info@pedicurenetwerkzwolle.nl 
8091 XG Wezep   
Bank: NL84 RABO 0303448784/ K.v.K.: 8551.12.104 
 

kennis te nemen. De filmpjes die het bestuur van Provoet hierover heeft 

opgenomen worden aanbevolen (zie website Provoet).Visitaties zullen naar alle 

waarschijnlijkheid ergens in de komende vier jaar ingevoerd gaan worden. De 

vorm waarin is nog niet vastgesteld. Daarover zullen de beleidsmedewerkers van 

Provoet zich de komende tijd (jaren) zich gaan buigen. Op het moment dat het 

gebied van PNZ als proeftuin gaat fungeren is het mogelijk om als deelnemers 

(vrijwillig uiteraard!) input te geven op vorm en inhoud van de visitaties. 

Het voordeel zou zijn dat het voor de leden van PNZ dan allemaal niet zo 

indrukwekkend meer is wanneer de “echte” visitaties vanuit Provoet gaan 

plaatsvinden. Daarnaast is het ook goed voor de netwerkcontacten vanuit het 

bestuur en de deelnemende leden. Wij zijn benieuwd of het bestuur van Provoet 

ons aanbod aanneemt. 

 

Omdat groepsactiviteiten de komende tijd niet goed mogelijk zijn stelt het bestuur 

voor om intervisie op te starten. Het is een laagdrempelige manier om relatief 

veilig contact te hebben met collegae. Daarnaast zeker ook leuk en leerzaam om 

bij collegae te kijken hoe zij de werkzaamheden uitvoeren en omgaan met de 

richtlijnen. Daarbij wordt opgemerkt dat dit uitsluitend vanuit een positieve 

invalshoek gedaan zal gaan worden. Van elkaar leren en ervaringen delen wordt 

het uitgangspunt. Het bestuur zal hiervoor een handleiding gaan maken zodat de 

intervisie (een bezoek over en weer tussen 2 pedicures) gestructureerd en 

positief kan verlopen. 

 

Verder wordt opgemerkt dat in het nieuwe beleidsplan het bestuur van Provoet 

aangeeft dat Provoet een kwaliteitskeurmerk is geworden voor de cliënten van 

de pedicure. Dat betekent dat er kritischer gekeken zal moeten worden naar de 

pedicures die het bordje van Provoet naast de voordeur hebben hangen. 

Verdient deze pedicure dat bordje eigenlijk wel? Staat hij/zij wel voor de kwaliteit 

die Provoet wil uitdragen? Het moet de komende jaren duidelijk worden dat de 

pedicure die bij Provoet is aangesloten ook echt bewezen kwaliteit in huis heeft. 

Daar gaat Provoet dus op sturen. O.a. door visitaties.  

 

In voorbereiding daarop passen onze activiteiten van intervisie en fungeren als 

proeftuin voor visitatie. Doel is om onze leden zo goed mogelijk voor te bereiden 

op deze beleidswijziging. 

 

 

7. Algemene zaken 

Zilveren Kruis heeft tot eind van dit jaar nog een lopend contract met de 

podotherapeuten. Voor de komende twee jaar zal een nieuw contract afgesloten 
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worden. Het is ons nog niet duidelijk welke consequenties dit zal hebben voor 

onze contracten. Heeft dit effect op de hoogte van de huidige vergoedingen? 

Ook de vergoedingen voor de ambulante voetzorg zullen in dit contract worden 

meegenomen. 

De verschillende zorgverzekeraars keren een wisselend bedrag uit aan de 

podotherapeuten, maar de podotherapeut keert wel een vast/ gelijk bedrag uit 

aan de pedicure. 

 

 

8. Rondvraag  
- Opgemerkt wordt dat wanneer je de afgelopen jaren in een zorginstelling, die 

niet BTW plichtig is, als pedicure hebt gewerkt, het dan wellicht mogelijk is 
om de afgedragen BTW via de belastingdienst terug te krijgen. 

Marja maakt een email met uitleg hierover en stuurt een voorbeeldbrief die de 
leden kunnen gebruiken. 
 
 

9. Sluiting 
Carien dankt Marja voor de door haar klaargemaakte maaltijd en Jeannette voor 
de zelfgebakken cake bij de koffie (beiden waren heerlijk!). Zij dankt verder een 
ieder voor inbreng en aanwezigheid en wenst iedereen wel thuis! 

 
10. Uitgifte van Zwolletje wol 

Voor de aanwezige leden ligt een zakje wol klaar. 

 


