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Notulen ledenvergadering 9 maart 2017 

Aanwezig: 48 leden 

Afwezig met kennisgeving: 4 leden 

Afwezig zonder kennisgeving: 46 leden 

Locatie vergadering: Troelstralaan 25, Zwolle 

 

1. Welkom. 

Ida heet iedereen van harte welkom 

Ida vertelt over een ervaring van het meekijken in een praktijk van twee collega’s d.m.v. een 

vraaggesprek van de cliënt voor een klanttevredenheidsonderzoek. Dit heeft Ida gedaan om een 

artikel te schrijven als sollicitatie voor de Podopost. Het was leuk en leerzaam te zien hoe 

collega’s werken. De één heeft alle tijd voor de cliënt. De ander werkt met een hoger tempo en 

heeft ook nog tijd voor een scrubbehandeling. Tip: spreek eens af met een collega! 

 

Voorstellen Jeannette Kors aan de hand van een foto (Jeannette was helaas afwezig i.v.m 

ziekte). Jeannette Kors loopt dit jaar met het bestuur mee en kijkt hoe het bestuur functioneert 

om in 2018 evt. een functie binnen het bestuur te vervullen. 

 

2. Jaarverslag 

Het jaarverslag, dat jullie allemaal hebben ontvangen via de mail, wordt besproken. We kijken 

terug naar 2016 en blikken vooruit op 2017 (staan als agendapunten voor deze avond genoemd) 

 

3. Financieel overzicht. 

a. Verslag van de penningmeester. 

De begroting die Geha Kleinjan gemaakt heeft voor het jaar 2017 werd getoond via de 

beamer (het kasboek lag ter inzage in de pauze achter in de zaal). 

Er kwam een vraag over de vergoeding voor de bestuursleden. Geha gaf hier duidelijk uitleg 

over. Een bestuursfunctie kost veel tijd en daar staat vergoeding van €100,= per maand per 

bestuurslid tegenover. 

Geha kaart het punt aan van de jaarlijkse betaling van de contributie; dit loopt nog niet 

soepel. Het bestuur is erg druk met het mailen en herinneringen sturen en tenslotte moet er 

soms ook nog worden gebeld om leden de betaling te laten overmaken.  



Pedicure Netwerk Zwolle                         Tel. nr.: 038 4540291 
Erasmuslaan 6                                                             E-mail: hanny.veldman@ziggo.nl  
8024 CT Zwolle                                                            Bank: NL RABO 0303448784 
K.v.K.: 8551.12.104 
 

Naar aanleiding van bovenstaande wordt in de algemene ledenvergadering het volgende 

besloten: in het vervolg wordt een uiterste betaaldatum genoemd; is de betaling dan niet 

binnen dan komt er één herinnering. Is de betaling dan nog niet geregeld dan wordt er een 

bedrag van €10.00 administratie kosten in rekening gebracht.  

 

b. Kascommissie: controle jaarverslag. 

Kascommissie van dit jaar: Marja van Riessen en Sietie Kale. 

Marja brengt een kort verslag uit. De kascommissie is zeer tevreden over hoe netjes en 

duidelijk alles is bijgehouden. Eén bonnetje is bij de controle eruit gehaald omdat ze het 

idee hadden dat dit niet bij het Pedicure Netwerk zou horen. Het bonnetje was voor de 

Koster Adriaan Wolting. Hij zorgt er altijd voor dat alles  klaarstaat en alles tot in de puntjes 

verzorgd is. Hij heeft van de vereniging als dank voor zijn fantastische hulp twee concert 

kaartjes gekregen om hem samen met zijn  vrouw een avondje te laten genieten. 

 

De kascommissie geeft haar akkoord over het jaarverslag en adviseert de algemene 

ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen. De algemene ledenvergadering stemt 

met decharge van het bestuur in. 

 

De kascommissie werd naar voren geroepen om een bos bloemen in ontvangst te nemen 

voor hun inzet. Nieuwe kascommissie voor 2018 : Sietie Kale en Bertha Lantinga. 

 

 

4.  Verslag van het bezoek aan het NZa. 

Carien vertelt over het gesprek wat heeft plaatsgevonden met het NZa. Carien is samen met 

Alexia van afd. Flevoland bij dit gesprek geweest namens de pedicures uit Flevoland en PNZ. Het 

is bijzonder dat Carien en Alexia dit voor elkaar hebben gekregen om zich toch aan te kunnen 

sluiten bij deze vergadering; dit is niet gebruikelijk. Aan het eind van dit jaar komt dezelfde 

groep weer bij elkaar en daar schuiven Carien en Alexia weer bij aan om de pedicures te 

vertegenwoordigen. 

Carien heeft aan de directeur van Provoet voorgesteld om de jaarlijkse controle van de 

contracten van de Podotherapeuten, landelijk door een jurist te laten nakijken. Op dit moment 

wordt er landelijk geprofiteerd van de inzet van PNZ om contracten te checken en aan te 

passen. Hij zal hierover nadenken. 

(verslag van de NZa is nog een keer bijgevoegd als bijlage) 

 

5. Uitje 13-05-17 

Hanny heeft even een korte uitleg gegeven over het PNZ uitje op 13 mei. 

Het bestuur heeft besloten om op die dag een gezellige dag uit te gaan naar Body Worlds in 

Amsterdam. De leden die graag mee willen kunnen zich aanmelden via de site. 

Leden kunnen dan gebruik maken van de meereiskorting van de NS. Opgave dient voor 1 april 

a.s. plaats te vinden. 

Leden die zich na 10 april opgeven reizen op eigen gelegenheid. 
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6. Voortgang PNZ inzet voor liefdadigheid. 

Na lange tijd en de nodige hobbels hebben we weer de draad opgepakt. Carien heeft een 

gesprek gehad met de straatdokter. Deze arts heeft zitting in de WRZV hallen in Zwolle. Carien 

heeft namens PNZ hulp aangeboden. Als de arts een pedicure van ons netwerk wil inschakelen 

dan neemt hij contact op met Carien. Carien regelt dan dat één van de pedicures daar naar toe 

gaat om een behandeling te geven. Carien heeft bij arts aandacht gevraagd voor veiligheid (geen 

clienten doorsturen die gevaar kunnen opleveren). De onkosten vergoeding bedraagt € 15.00 

per behandeling. Deze vergoeding wordt door de WRZV betaald. De pedicure mag natuurlijk van 

deze vergoeding afzien. 

 

7. Inkoopcommissie 

Inkoop ligt op dit moment stil. Karolien van de Scheer van CT International zou met een opzet 

komen begin dit jaar maar dat is door omstandigheden nog niet gebeurt. 

 

8. Website. 

De website loopt nu zoals we dat ook gehoopt hadden. Er is veel werk verzet om de site goed te 

laten lopen; we zijn tevreden met het resultaat zoals het nu gaat. 

Afgesproken is dat de leden niet zichtbaar op de site zullen worden vermeld omdat dat te veel 

werk met zich meebrengt en het eventueel ons ook kwetsbaar kan maken i.r.t. te voeren 

onderhandelingen. 

 

9. Workshop communicatie en kwaliteit 28 september 2017 (12 KRP-punten) 

Voor deze workshop moet je je aanmelden voor 1 juni 2017. Kosten bij voldoende deelname is  

€ 20.00 p.p. (heel voordelig doordat PNZ een goede deal heeft gemaakt) 

Communicatie en kwaliteit wordt gegeven door Pediroda. Het  valt onder het domein 

kwaliteitsbewust handelen. In dit domein worden nog niet veel cursussen aangeboden. 

Er is huiswerk aan deze workshop gekoppeld. Dit wordt door Pediroda via de mail toegestuurd; 

na afloop van de workshop moet het huiswerk  thuis gemaakt worden en dan teruggestuurd 

worden naar PediRoda. PediRoda beoordeelt het huiswerk en stuurt dit vervolgens naar Procert. 

Daarna worden de punten toegekend. 

 

10. Snijzaal. 

Hanny legt uit dat de datum hiervoor in juni/juli dit jaar gepland gaat worden omdat ze bij de 

snijzaal rekening moeten houden met het nieuwe lesrooster voor het studiejaar 2017/2018. 

Binnenkort komt er een uitnodigingsmail om te inventariseren hoeveel leden er die dag 

meegaan. 

 

11. Contract besprekingen 2018 in December ’17. 

Ook dit jaar zijn er besprekingen geweest met Innofeet en met Ruud Schreur, het contract van 

Kemerink was hetzelfde ten opzichte van het jaar daarvoor. Nina Ordelman heeft wederom 

contact over het contract geweigerd. Wij betreuren het dat zij hiervoor niet open staat. 
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De gesprekken met Innofeet waren pittig. Het inhuren van een fiscaal Jurist was nodig om tot 

goede tekstuele aanpassingen van het contract te komen. 

Ruud Schreur heeft ook een aantal aanpassingen gedaan naar aanleiding van een gesprek met 

het bestuur van de vereniging. 

 

12. Pauze. 

 

13. Presentatie van Podotherapeut Elise Siemens werkzaam bij Kemerink. 

 

Het ging over Sportschoenen en Blessures, Sport en Bewegen  

Elise Siemens is Podotherapeut, adviseur bij expertisecentrum Voet en Beweging en ze heeft 

Postbachelor voor sportpodotherapeut. Het was een goede en leerzame presentatie! 

 

14. Rondvraag en sluiting 

Er waren geen vragen. 

Elise Siemens kreeg een bos bloemen overhandigd als dank voor haar presentatie. 

Ida sluit de avond en bedankt iedereen voor haar aanwezigheid. 

 

 

  

 

 

 

 


