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Notulen ledenvergadering 10 maart 2016 
Aanwezig: 46 leden 
Afwezig met kennisgeving: 15 leden 
Afwezig zonder kennisgeving: 47 leden 
Locatie vergadering: Troelstralaan 25, Zwolle 
 
 
 
 

1. Welkom. 

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. 

Het afgelopen jaar hebben we PNZ opgericht. Een vereniging waar we allemaal trots op mogen 

zijn. Een vereniging oprichten is punt 1 , maar er samen wat van maken is punt 2. Daar hebben 

we elkaar voor nodig. Samen optrekken is nodig om samen sterk te staan! Te beginnen met het 

bijwonen van de vergaderingen. 

Ida brengt een aantal inspiratiepunten in om over na te denken ( ProVoet-inspiratieboekje) 

1. Blijf altijd een leerling 

2. Resultaat bereik je samen (PNZ) 

3. Geef de cliënt altijd een brief mee voor doorverwijzing. Geeft een soort gelijkwaardigheid 

aan met degene waar je naar doorverwijst. (bv. huisarts, podotherapeut) 

4. Laat altijd een plek over voor spoedgevallen (goed tarief voor vragen) 

5. Ketenzorg – hierdoor staan we meer op de kaart 

6. Overleg tarief voor mensen met een smalle beurs. Kijk wat de cliënt zelf kan doen dan doe jij 

de rest. 

Algemene mededelingen: 

1. Ida verzoekt de leden ideeën aan te leveren voor de lange termijn ideeën. 

2. Ida wil in 2017 graag stoppen met het voorzitterschap binnen het bestuur. Hierbij roept Ida   

de  leden  op om er over na te denken wie een  bestuursfunctie wil  bekleden. Dit betreft 

niet persé de voorzittersrol. Deze kan overgenomen worden door één van de andere 

bestuursleden. 

 

2. Jaarverslag 2015               

Het jaarverslag wordt kort toegelicht door Ida. Dit verslag komt op de website te staan. 

 

3. Financieel overzicht. 

a. Geha geeft toelichting bij het financieel verslag van 2015. Dit verslag is op de vergadering 

beschikbaar ter inzage. 
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b. Verslag Kascommissie. Kascontrole heeft plaats gevonden op 10 februari 2016 door Marja 

van Riessen en Patricia Holleboom. De dames van de kascommissie zijn zeer tevreden over 

het verslag en de dames keuren het financiële verslag goed. Zij bedanken het bestuur voor 

hun inzet (hierop volgt een applaus uit de zaal voor het bestuur).  

Het valt de kascommissie op dat het een enorme puzzel is geweest voor de penningmeester 

met de betalingen ( welke naam past bij welke persoon en praktijk?) en vragen hiervoor 

aandacht van de leden. Nieuwe kascommissie 2017: Marja van Riessen (zij blijft zitten) en 

Sietie Kale. 

 

4. Uitje 28 mei 2016. 

Inmiddels is de uitnodiging verstuurd. Het is de bedoeling om op eigen gelegenheid naar de 

locatie toe te reizen. Informatie daarover volgt.  Opgave voor 15 april i.v.m. de definitieve 

reservering. Ook de betaling dient op die datum binnen te zijn. Alleen bij voldoende deelname 

gaat het uitje door. 

               

5. PNZ inzet voor liefdadigheid? 

Als bestuur lijkt het ons goed om als vereniging iets aan liefdadigheid/vrijwilligerswerk te doen 

voor de minder bedeelden in onze samenleving. Wat je als individuele pedicure niet kunt doen 

kun je met een groep wel verwezenlijken. Enkele ideeën worden naar voren gebracht zoals: het 

Leger des Heils, gemeente voor langdurige zorg of budgetzorg, daklozen en verslaafden, 

voedselbank, verwen dag voor bepaalde doelgroep. Aanvullende ideeën vanuit de leden zijn 

welkom. Er ligt een inschrijflijst voor wie wil mee te doen met dit initiatief. 

 

6. Inkoopcommissie. 

Marja Borger en Carien Lemein zitten in deze commissie. Vorige maand heeft een gesprek 

plaatsgevonden met Lopharm in Emmen. Helaas heeft het gesprek niet tot een gewenst 

resultaat geleid. Marja Borger vergelijkt op dit moment de van prijzen en producten tussen een 

aantal  groothandels. Op 25 maart a.s. is er een gesprek gepland bij Karolien van der Scheer van 

CT international. 

 

7. Website. 

Tijdens de vergadering wordt de website voor het eerst getoond. Geha vertelt  over de 

mogelijkheden. Ida en Carien schrijven de teksten voor de website. De betalingen evenals het 

aanmelden voor bijeenkomsten gaan via de website verlopen. Als lid van onze vereniging krijgt 

iedereen een inlogcode om op de site te komen. Er komt een ledenlijst op de site te staan; als je 

je naam invult dan kan deze gekoppeld worden aan je eigen website. Er staat ook een 

winkelmandje op de site; dit is verplicht omdat er een betalingssysteem aan gekoppeld is. 

Niet leden kunnen wel het algemene deel van de site bekijken wat betreft doelstelling PNZ en 

de agenda. Voor verdere informatie is een lidmaatschap noodzakelijk. We verwachten dat de 

website in het tweede kwartaal operationeel is. 
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8. Theaterworkshop.  

Carien vraagt aandacht voor het werk wat verzet wordt door het bestuur om een activiteit over 

een bepaald onderwerp voor te bereiden. Bij onvoldoende deelname kan een activiteit niet met 

lage kosten aangeboden worden en kan de activiteit niet doorgaan. Veel werk (aanvragen 

accreditatiepunten is tijdrovend en kost geld!) is dan voor niets.  Als we als vereniging besluiten 

om een activiteit te organiseren is het belangrijk dat de leden zich dit realiseren. Deelnemen doe 

je niet alleen voor jezelf maar ook voor de andere leden. De eerste werkzaamheden voor het 

opzetten van de theaterworkshop op 13 oktober a.s. zijn verricht. Aanmelding vanaf nu is 

mogelijk en na de sluitingsdatum (nog niet vastgesteld) wordt gekeken of de definitieve 

organisatie plaats kan vinden. Voor de theaterworkshop zijn de kosten €20.00 bij minimaal 50 

personen. Op dit moment hebben zich 37 leden opgegeven waardoor de kosten per persoon 

hoger zullen worden. Wij hopen natuurlijk dat er zich meer leden zullen gaan opgeven.  

 

Voor meer info over de organisator van de theaterworkshop kijk op site van 

www.agressiewerk.nl . Leuk om filmpje dat er op staat te bekijken. Geeft een idee van hoe 

situaties nagespeeld kunnen worden. Voor nadere info over de theaterworkshop: zie mail 

hierover. 

           9.Rondvraag. 

Karin La Faille heeft een mail gestuurd met een vraag over het portaal van Innofeet. 

Declaratieregels blijken niet terug te zien zijn. (dit probleem is ondertussen opgelost).Er is nog 

een vraag of er op de website een blok kan komen voor aanbiedingen en te koop gevraagd. Het 

bestuur neemt dit idee mee. 

Na de pauze 

Ida introduceert Anja Pap en Mathilde Broekman van ProReva en heet hen van harte welkom. 

De dames stellen zich voor en er staat een tafel met materialen en folders klaar om te bekijken 

en/of mee te nemen. 

 

ProReva heeft 75 medewerkers in dienst en ze hebben 3 hoofdvestigingen in Apeldoorn, Zwolle 

en Harderwijk. 4 nevenvestigingen in Harderwijk, Amersfoort, Almere en Deventer. 

ProReva levert onder andere elastische kousen en ortheses. In voorkomende gevallen komt 

ProReva ook bij cliënten thuis. Daarvoor berekent ProReva  €35.00 aan voorrijkosten. 

Het is een leerzame avond met een duidelijke uitleg over elastische kousen en wat daarbij komt 

kijken. Interactie met de zaal zorgt ervoor dat veel vragen beantwoord worden. 

Ida bedankt beide dames voor hun presentatie en tijd. Als dank krijgen ze een bos bloemen 

overhandigd.  

     10.  Sluiting van de avond. 
             Ida bedankt alle aanwezigen voor hun komst en attendeert nog op de mogelijkheid voor 
              inschrijving op het vrijwilligersformulier voor “goede doelen.” 
 

 

http://www.agressiewerk.nl/
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