Update 103
U komt toch ook stemmen?
Afgelopen week heb ik de statuten voor de structuur verandering van het KNGF ontvangen en
gelezen. U herinnert zich nog dat we bij de stemming, over de houtskoolschets KNGF structuur,
de “JA maar” keuze t gewonnen heeft . Het “maar” zat hem in het feit dat er door het KNGF, binnen
de nieuwe statuten, een correctief referendum zou worden opgenomen.
Het voorstel is door het KNGF uitgewerkt en ligt voor de volgende vergadering aan ons voor. Ik heb
de nieuwe voorliggende statuten goed doorgelezen. Gisteren heb ik een in gelast gesprek gehad met
Wytze Groenink en Dieneke van Os aangezien mij niet alles helder was wat er in het voorstel stond.
Ondanks ons positief ingestoken overleg kom tot de conclusie dat ik NEE ga stemmen, of wordt het
een JA MITS
Ik kan het voorstel helaas niet steunen om volgende redenen:
1-

Je hebt om een correctief referendum aan te vragen minimaal 4% van het leden aantal
nodig ( 19.000 leden ) met een maximum van 750 stuks. Dit aantal moet binnen 14
dagen, na besluitvorming ledenraad, schriftelijk protest hebben aangetekend bij het
bestuur. ( Art. 28)

2-

Het is mij onduidelijk of de ledenraad bevoegd is om het bestuur te corrigeren
wanneer het bestuur een besluit naast zich neerlegt vanuit een ledenpeiling? ( Artikel
17 ) Dit is iets anders dan een correctief referendum.

3-

De uitslag van het referendum is pas bindend wanneer 25 % van de stemgerechtigde
leden hun stem uitbrengen. Dat houdt in dat rekening houdend met een ledental van
19.000, er minimaal 4750 stemmen moeten worden uitgebracht.

Mijn bezwaar tegen deze regeling:
ad.1Welke collega heeft de mogelijkheid om binnen twee weken tijd 750 collega’s te
activeren. Als we nagaan, dat ondanks een half jaar intensief communiceren door het KNGF over de
houtskoolschets, er slechts 317 collega’s een stem uitbrengen. Hier blijkt wel uit dat het aantal leden
welke een referendum aanvragen nooit meer dan 317 zijn. Wij hebben in onze huidige statuten ook
een 100 leden initiatief opgenomen. Hoevaak is daar gebruik van gemaakt sinds 2005? ……. Wel
geteld 1x.
Conclusie laten we ons niet bang maken voor het misbruik maken van deze noodrem. Het KNGF
geeft aan dat we in de toekomst digitaal gaan stemmen en dat het dan mogelijk is dat er grotere
aantallen leden gaan stemmen. Natuurlijk wordt een stemming hierdoor laagdrempelige, maar laat
de praktijk dit eerst maar eens uitwijzen.
Dus ik hoop dat u het met mij eens bent dat de praktijk bewezen heeft dat 100 leden, een correct
aantal is. Mijn advies is dus 100 maar ik hoop dat u zich niet laat verleiden om een hoger aantal te
accepteren dan 317.

Ad.2Deze vraag is blijven hangen aangezien en ik verzoek het KNGF tijdens de rondgang
duidelijkheid over art. 17 te willen geven. “ Kan het bestuur een initiatief van de leden naast zich
neerleggen zonder dat de ledenraad hier een oordeel over kan vormen”?
Ad.3Wanneer er uiteindelijk een correctief referendum ( art.28) gehouden wordt, is de
uitslag slechts rechtsgeldig wanneer 25% van de leden een stem uit brengen ( = 4750 stemmen ). In
het meer dan 100 jarig bestaan van de KNGF is het hoogst gehaalde aantal stemmers 2600 geweest.
Om zo’n hoog aantal te bereiken had de VOTE groep 2 jaar voorbereiding nodig.
Ik ga niet opnieuw de conclusie van de commissie Wagemaker citeren, maar het is daaruit duidelijk
geworden dat het KNGF moest democratiseren. Dus lezers van mijn updates ik roep jullie op om naar
de vergadering in jou regio te gaan en laat jou stem horen wanneer ook jij een beroeps vereniging
wilt hebben waar je in mee kan beslissen over jou toekomst.
Dan moet er nog 1 ding van mijn hart. Het KNGF probeert voor 19.000 fysiotherapeuten hun
belangen te vertegenwoordigen. Gezien de verschillende wijzes waarop een ieder in de markt staat is
dit voor sociaal economische doelen niet mogelijk. Ik heb in verschillende voorbereidende
vergaderingen, dit probleem aan de orde gesteld, maar mijn mening is nergens verwoord. In het
vergevorderde stadium van deze statuten verandering ga ik hierover niet langer dwarsliggen maar
voorspel het KNGF nu reeds dat binnen een jaar of drie er een separate vereniging gaat komen welke
de sociaal en economische belangen van de vrijgevestigde fysiotherapeuten gaat behartigen. Door
tijdig dit probleem te onderkennen zou het bestuur deze problematiek reeds in deze structuur
wijziging hebben kunnen mee nemen.
Mijn stem advies is dus:

NEE ….. er kan alleen een JA MITS stem gegeven worden,
wanneer het correctief referendum aangevraagd kan worden
door 100 leden. Daarnaast moet de uitslag van het correctief
referendum bindend zijn wanneer er minimaal 2000 leden hun
stem digitaal hebben uit gebracht. Bij een hoofdelijke of
schiftelijke stemming moeten uit gaan van huidige aantallen
en zijn 500 stemmen voldoende

Kitty Bouten
Als bijlage vinden jullie de al eerder gepubliceerde mail van collega Kitty Bouten aangaande dit
onderwerp

Mvg
Henk Jansen

Mijn verzoek blijft:
Stuur mijn updates door aan zoveel mogelijk collega’s en laat een
ieder zich aanmelden voor het ontvangen van mijn updates….
info@fysiotherapieinnood.nl

of
info@curtain-hardware.
VOOR DE DUIDELIJKHEID:
ONS BELANG**** FYSIOTHERAPEUT WEERBAAR.**** EFFECTIEVE BLOKVORMING DOOR INFORMATIE
UITWISSELING.**** EEN HECHT "INFORMATIENETWERK" OM SNEL TE KUNNEN SCHAKELEN.****
GERICHTE ACTIES OM SAMEN STERK TE STAAN.**** FONDSEN GENEREREN OM PUBLICITEITSACTIES
MEE TE FINANCIEREN.**STEUN ONS FINANCIEEEL EN MOBILISEER JE MENSEN DIE ONS FINANCIEEL
WILLEN STEUNEN!! (1560.50.234. T.n.v. Henk Jansen onder vermelding van Fysiotherapeuten samen
sterk.) ** WE ZOEKEN COLLEGA'S MET VERBINDINGEN MET BESLISSERS EN KEY FIGURES IN POLITIEK EN
BEDRIJFSLEVEN.**** ONTWIKKELEN LOBBYSYSTEMEN VOOR IN DE PRAKTIJK, LOKAAL, REGIONAAL EN
LANDELIJK VOOR HET BEINVLOEDEN VAN DE PUBLIEKE OPINIE, POLITIEK EN STAKEHOLDERS. ****
SYSTEMEN OM IN DE PRAKTIJK, PATIENTEN GERICHT TE INFORMEREN OVER DE BESTE OPLOSSING
VOOR HEN MBT FYSIOTHERAPIE. Kijk hierom op www.eldermans-geerts.nl en meld je hierom aan via
fysiotherapie@eldermans-geerts.nl om deel te nemen aan het effectieve blok van fysiotherapeuten. BELANGRIJK!! Je
donatie is van groot belang voor jouw effectieve blok van fysiotherapeuten! Doneer op 1560.50.234. T.n.v. Henk Jansen te
Rijssen en vermeld duidelijk: DONATIE FYSIOTHERAPEUTEN SAMEN STERK. (Donaties kun je aftrekken van
belasting) SAMEN STAAN WE STERK!

