
Verslag van de ALV van 25 mei 2018 

Aanwezig: Piet Peizel, Rein Zetzema, Ann Jurriens, Jeroen Schreuder, Berta Schalen, Narda Gregoor, 

Wim Terbruggen, Coby Terbruggen, Carlene Veldhuizen, Jacqueline Bergink, Yvonne Hansen, Mark 

Haager, Kitty Wegener, Martine Ordelman, Peter vd Wetering, Ingrid van Bergen 

1. Opening 

Ann opent de vergadering om 10.10 uur 

Aanvullingen op de agenda zijn de ingekomen vragen over de AVG en de brief over gebruik 

homeopatica 

2. Jubilarissen 

De jubilarissen worden pas in 2019 in het zonnetje gezet omdat deze vergadering, zoals 

verwacht, erg weinig aanwezige leden kent. En dat onrecht zou doen aan de jubilarissen. 

3. Verslag van de ALV van oktober 2017 

Bertha Schalen heeft een vraag over de accountantsverklaring van 2016 die er toen niet was 

en nu wel. Rein legt uit dat door ziekte e.e.a. te laat beschikbaar was om op de vorige ALV te 

behandelen. Het staat nu wel op de agenda. Het verslag wordt goedgekeurd door de leden. 

4. Begroting 2018 

Rein geeft uitleg over het nieuwe accountantskantoor, de kosten van de nieuwe website die 

over meerdere jaren lopen en de kosten van het verenigingsblad dat  € 20.000,- gaat kosten. 

De begroting wordt goedgekeurd. 

5. Financieel verslag 2017 

Het financieel verslag over 2017 is goedgekeurd door de accountant en de accountant 

verklaring wordt getoond aan de leden. Vanaf 2018 moet er ook een verslag van het bestuur 

bij het financieel verslag worden gevoegd. Inhoudende, wat waren de plannen en wat is 

ervan gerealiseerd. 

6. Accountantsverklaring 2016 

Het financieel verslag over 2016 is eveneens akkoord verklaard door de accountant. 

7. Bestuursverkiezing. Op de rol van aftreden en herkiesbaar zijn Rein Zetzema, Alie Heidema, 

Jeroen Schreuder en Ingrid Berendsen.  De telcommissie wordt gevormd door Yvonne 

Hansen en Martine Ordelman. 

8. Uitslag van de verkiezing 

Er zijn 15 geldige stemmen uitgebracht 

Rein Zetzema 15 voor, Alie Heidema 15 voor, Jeroen Schreuder 13 voor en 2 tegen, Ingrid 

Berendsen 13 voor en 2 tegen. Alle herkiesbare kandidaten zijn dus herkozen. 

9. AVG 

Piet geeft uitleg over de gang van zaken en de situatie op dit moment. Naar aanleiding van 

een vraag uit de zaal dat er in de nieuwsbrief heeft gestaan dat het bestuur een 

computerprogrammaatje had aangeschaft voor alle leden kom piet vermelden dat dit niet is 

doorgegaan omdat er een goedkopere en net zo goed werkende oplossing voorhanden was 

en dit 7 stappenplan is naar alle leden gestuurd. 

10. Koepel KAB 

Rein geeft hier uitleg over. Er is nu een koepel en een geschilleninstantie. De 

geschilleninstantie blijkt vanaf 1 januari BTW plichtig te zijn en de koepel niet omdat deze 

laatste een vereniging is. De geschilleninstantie bestaat uit 2 permanente leden die de 

klachtenfunctionarissen aansturen. De procedures zijn nog niet helemaal duidelijk waar stopt 

de bemiddelingspoging en gaat het verder als een geschil. Hierover wordt nog overleg 

gevoerd. Het bestuur van de koepel werkt niet meer voor de vrijwilligersvergoeding van         

€ 35,-  per vergadering maar heeft nu een uurloon voor ieder gewerkt uur voor de KAB. Dit 



gaat veel meer kosten en de bedragen die de vereniging aan de KAB kwijt zijn zullen dus gaan 

oplopen maar blijven nog altijd veel voordeliger dan de RBCZ zou gaan kosten. 

11. Ingezonden vragen: 

Waarom veel meer eisen voor het alternatieve veld in vergelijking met de reguliere zorg? 

Vanaf 25 mei gelden de AVG regels voor iedereen 

De eisen voor bijscholing liggen wel erg hoog en de kosten van het lidmaatschap en 

verzekeringen lopen dus ook op. Kan het niet wat minder? 

Na alle bijscholingen van vorig jaar te hebben opgeteld komen de gemiddelde kosten per jaar 

uit op € 220,- voor natuurgeneeskunde, € 280 voor homeopathie, € 370 voor acupunctuur. 

De zorgverzekeraars eisen deze bijscholingen en de NWP zit op de minimumeisen. Voordeel 

van het lidmaatschap is de collectieve verzekering die als je het als individu wil afsluiten bijna 

net zoveel gaat kosten als lidmaatschapsgeld inclusief bijscholingen. Er zou gekeken kunnen 

worden of de bijscholingen voor acupunctuur goedkoper kunnen. Misschien kan de 

vereniging dit collectief inkopen 

Hoeveel leden zijn er meer opgestapt ten gevolge van alle nieuwe regels? 

Het verloop is al jaren ongeveer gelijk, alleen komen er minder nieuwe leden bij. 

Worden papieren dossiers verboden? 

Nee 

12. Rondvraag 

De leden bedanken het bestuur voor het ondersteunende werk bij invoering van de AVG 

Ann zegt dat Corry en Marlies Hoorn uit het bestuur zijn en dat er twee mogelijke nieuwe 

kandidaten zijn die dit jaar gaan meelopen 

Rein heeft als mededeling dat de zorgverzekeraars dit jaar de WMBV gaan herijken. De KAB 

mag aan dat overleg deelnemen met een vertegenwoordiger. De KAB zoekt dus iemand die 

daar aan mee wil doen. 

13. Datum volgend jaar 

Volgt 

14. Ann sluit de vergadering om 12.00 uur. 

 

 

 

 


