Notulen ALV Belangenvereniging Patiënten Chiropractie d.d. 30 juni 2021 via Skype
Aanwezig: Bouwe Doeven (voorzitter), Bert Blom (alg bestuurslid), Kathy Kraak (alg bestuurslid), Jan
Aalberts (alg bestuurslid), Piet van Veelen (lid), Edith den Drijver (lid), Dick Stomp (lid), Frank Peters
(lid), Maurice Blom, Anne-Marie Koudal Meijer en Martijn van Poeckegorssel (spreker).
Afwezig met kennisgeving: Gemma van Agt (lid), José van den Brandt (lid), Karin Schaap (lid), Jaap
Kremer (lid),

1.
Opening en welkom door de voorzitter.
De voorzitter heet een ieder welkom en vraagt of de agenda zo compleet is. Ja.
2.
Verslag ALV d.d. 3-6-2020.
Het verslag van de vorige ALV wordt goedgekeurd, er zijn geen opmerkingen.
3.
Verslag bestuur 2020.
De voorzitter geeft een samenvatting van het bestuursverslag 2020. Door Covid-19 heeft de
belangenvereniging diverse extra acties ondernomen zoals het opzetten van een petitie (2x) en het
schrijven van diverse brieven richting de overheid. Met als doel de chiropractoren weer aan het werk
te krijgen; in lijn met o.a. de fysiotherapeuten. Een en ander in goede samenwerking met de NCA.
Daarnaast hebben we een enorme groei in het ledenaantal gezien. Heden 6600 leden. De resultaten
uit de enquête, die in 2019 is gehouden, zijn meegenomen in het beleidsplan. Daarnaast zijn vorig
jaar zowel een nieuwe website als een nieuw ledenadministratiesysteem aangeschaft.
4.
Verslag penningmeester boekjaar 2020.
Jan Aalberts geeft als interim penningmeester een korte toelichting: in 2020 is net als in 2019 een
klein verlies te zien, dat dankzij een lening gedragen kan worden. Om de lening af te kunnen lossen
en daadwerkelijk actief en van betekenis te kunnen zijn, zou een klein contributiebedrag nodig zijn.
5.
Verslag kascontrolecommissie 2020
Het verslag van de kascontrolecommissie is schriftelijk binnen gekomen. Er zijn geen
onregelmatigheden geconstateerd.
6.
Décharge penningmeester
De penningmeester en het bestuur wordt décharge verleend.
7.
Benoeming kascontrole commissie boekjaar 2021.
Als nieuw kascommissie lid biedt Maurice Blom zich aan. De vergadering gaat akkoord.
8.
Begroting 2022.
Jan Aalberts geeft uitleg. Toetreding tot de NPF leidt tot een behoorlijke uitgave. Maar voor
belangenbehartiging is dit wel van belang. Er is dus budget nodig. We gaan ervan uit dat na een
kleine contributieheffing er van de 6600 leden ca. 4000 overblijven.

9.
[Her] benoemingen bestuursleden.
De vergadering gaat akkoord met het benoemen van:
•
Piet van Veelen als algemeen bestuurslid
•
Edith den Drijver als penningmeester.
•
Jan Aalberts als secretaris
•
Kathy Kraak voor nog een termijn als algemeen bestuurslid.
10.
Beleidsplan.
Het beleidsplan wordt kort doorgenomen en ziet er goed en netjes uit volgens de heer Frank Peters.
Er zijn verder geen vragen over.
11.
Contributie.
De belangenvereniging stelt voor 5 euro p/j aan contributie te gaan vragen van haar leden. Dit om de
kosten te dekken en te voldoen aan de wensen van de leden om meer de belangen te gaan
behartigen van de chiropractie patiënt bij verschillende instanties als zorgverzekeraars en overheid.
Een lidmaatschap bij het NPF (Nederlandse Patiënten Federatie) zou een eerste stap zijn, naast evt.
lobbyen. Anne-Marie Koudal vraagt zich af of het niet belangrijker is om meer leden te
hebben, vooral met een eventuele nieuwe lock-down. Met het heffen van contributie verlies je
misschien wel de helft aan leden. Jan Aalberts geeft aan dat we zonder geld geen
vereniging kunnen zijn. We kunnen dan ook het beleid niet uitvoeren wat de leden van ons
verwachten. Bouwe Doeven geeft aan dat uit de enquête naar voren kwam dat meer dan 50% van de
respondenten wel iets aan contributie wilde betalen. Er wordt gestemd over het invoeren van een
contributie van 5,- euro p/j. De uitslag is: 10x voor en 1x onthouding. Hiermee gaat de vergadering
dus akkoord met het heffen van 5,- euro p/j aan contributie per 1-1-2022.
12.
Rondvraag.
Frank Peters: Hoe kan het dat er maar zo weinig leden de ALV bijwonen; 11 van de ruim 6000? Is dit
niet beter te promoten? Wellicht is het een idee om de vergadering op te nemen zodat men deze
later kan terugzien. Bouwe vraagt Frank of hij een stukje wil schrijven over zijn ervaringen als
aanwezige bij de ALV.
Kathy vraagt Frank of hij verder ideeën heeft hoe de ALV te promoten, naast vermelding in
nieuwsbrief, website en social media zoals nu wordt gedaan.
Maurice heeft nog een opmerking over de contributie. Volgens hem zijn leden meer betrokken als ze
iets aan contributie moeten betalen. Hij adviseert verder te professionaliseren. Wellicht wel de
begroting iets aanpassen omdat hij denkt dat meer leden zullen afhaken bij heffen contributie. Ter
vergelijk; bij de rug patiënten vereniging betaalt men 25 euro p/j .
Anne-Marie: geeft aan dat het haar verstandig lijkt om de chiropractoren persoonlijk te benaderen
voor een donatie. Maurice beaamt dit. Bert denkt dat velen niet makkelijk te prikkelen zijn. De BPC is
nog te onzichtbaar. We besluiten om alle chiropractoren aan te schrijven om te doneren.
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13. Presentatie Martijn van Poeckegorssel (SCN)
Martijn van Poeckegorssel, voorzitter van de Stichting Chiropractie Nederland, geeft in een
presentatie toelichting op de achtergronden waarom fysiotherapeuten wel en chiropractoren niet
konden doorgaan met de uitoefening van de praktijk tijdens de lockdown. Daarnaast heeft hij uitleg
gegeven over het werk van de stichting.
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