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De lijst van aanwezigen zit als bijlage bij dit verslag 
 

Welkom 
Dagvoorzitter Ruben landman opent de algemene ledenvergadering met een welkomstwoord aan 

alle aanwezigen. Hij vraagt aandacht voor de privacy: er worden gedurende de vergadering foto’s 

gemaakt. Als personen daar niet van gediend zijn, dan kan dit gemeld worden. Niemand maakt hier 

bezwaar tegen. 

De vrijwilligers van KMK 

Bestuurslid Nadine Donders meldt dat vrijwilligers 

cruciaal zijn voor KMK. Er zijn er al veel, maar we 

hebben er altijd meer nodig, zeker voor het 

lotgenotencontact. Het is belangrijk dat de 

vrijwilligers een vertrouwde link hebben met KMK. 

Nadine doet een beroep op de aanwezigen om na 

te gaan of zij een vrijwilligersklus op zich willen 

nemen. Bijvoorbeeld: kijk bij de orthopedische 

werkplaats of het revalidatiecentrum waar je 

komt of het informatiemateriaal van KMK er 

aanwezig is. Zo niet, geef dat dan door aan het 

bestuur. Of: deel de informatie met je omgeving, 

laat ‘Kort&Krachtig!’ lezen door je naaste omgeving. 



 

 

KMK in 2018 

Interim-voorzitter Sepholine Loman vertelt 

over het jaar 2018. Door het wegvallen van een 

aantal bestuursleden, door 

bestuurswisselingen en een bestuurscrisis was 

het een onrustig jaar. De continuïteit was in 

het geding en er moest veel werk verzet 

worden om de vereniging weer op de rails te 

zetten. Dat is gelukkig gelukt.   

De informatievoorziening is op orde. Het 

lotgenotencontact nog niet, wegens het 

ontbreken van een aantal regio-

/provinciecoördinatoren. De 

belangenbehartiging wordt belangrijker 

doordat KMK steeds vaker gevraagd wordt om deel te nemen aan platforms, werkgroepen, 

commissies e.d. 

KMK in 2019 
Sepholine vertelt ook over de activiteiten 

die in 2019 al in gang zijn gezet en over de 

plannen van het bestuur voor de tweede 

helft van het jaar. Er zijn veel 

informatiebronnen beschikbaar (zie de dia 

hiernaast), de inloopochtenden en –

middagen worden langzaamaan 

uitgebreid en KMK is regelmatig te vinden 

tijdens prothesegebruikersdagen.  

 

 

 



 

Patiëntenverenigingen worden steeds belangrijker. 

KMK krijgt meer en meer een  grotere stem. Samen 

met verzekeraars, ministerie , instrumentmakers, 

fysiotherapeuten en artsen worden er gesprekken 

gevoerd.  

Het bestuur wil in de zomer een permanente 

vragenlijst publiceren op de website zodat er inzicht 

ontstaat in wat de leden willen, waar zij tegenaan 

lopen, wat goed en niet goed gaat in de 

prothesevoorziening. 

 

 

 

Statutenwijziging 
De statuten van KMK zijn vijf jaar geleden opgesteld en moeten af en toe worden aangepast om te 

voldoen aan de eisen van de tijd. De wijzigingen die door het bestuur worden voorgesteld, betreffen 

de rechtsbevoegdheid, de AVG (privacy) en de procedure met betrekking tot het ontbinden van de 

vereniging. De wijzigingsvoorstellen zijn gepubliceerd op de website.  

De leden zijn unaniem akkoord met de statutenwijzigingen. 



De jaarrekening 

Penningmeester Siebe Doop vertelt dat de 

financiële situatie van KMK gezond is. Er is op dit 

moment ruim 52.000 euro aanwezig. Een heikel 

punt is de subsidieverantwoording over 2018. Het 

kan zijn dat er een flink bedrag moet worden 

terugbetaald, omdat niet alle begrote activiteiten 

in 2018 zijn uitgevoerd. 

De subsidieaanvraag voor 2019 is vorig jaar 

gebaseerd op verkeerde aannames. Er is 

inmiddels een herziene subsidieaanvraag naar het 

ministerie gestuurd.  

Vanuit de leden komt de vraag of KMK een ANBI-

status heeft. Daar loopt op dit moment een aanvraag voor.  

De aanwezige leden zijn akkoord met de jaarrekening. 

Verkiezing bestuursleden 
Ramon Gijsen is wegens ziekte helaas niet aanwezig. Hij is verkiesbaar en zal de werkgroep ‘Op een 

ander been gezet’ vertegenwoordigen.  

Nadine Donders en Sepholine Loman zijn herkiesbaar als bestuursleden. 

Rob Smit Duijzentkunst stelt zichzelf voor als potentieel bestuurslid. Hij heeft als kleuter een ongeluk 

gehad, heeft zijn been op latere leeftijd laten amputeren. Loopt inmiddels 15 jaar met een prothese. 

Hij is via de skivereniging in contact gekomen met Nadine Donders en met KMK. Hij heeft namens 

KMK de opleiding voor ervaringsdeskundig coach gedaan, en zit namens KMK in het Platform 

Prothesevoorziening van het ministerie van VWS. 

Rob is getrouwd, heeft twee volwassen kinderen, is gepensioneerd en woont in Drenthe. 

De aanwezige leden zijn akkoord met de (her)verkiezing van de voorgestelde bestuursleden. 

Rondvraag 
Herman Bouwhuis vraagt wie Harry Dietz is. Het bestuur antwoordt dat dit de adviseur van KMK is. 

Hij is geen bestuurslid maar is ingehuurd voor de website, de financiële administratie en de redactie 

van ‘Kort&Krachtig!’. Op dit moment doet hij ook een deel van het secretariaatswerk, wegens ziekte 

van de huidige secretaris.  

Helmi Lever vraagt of er mensen binnen KMK zijn die actief in zijn met de WMO. Jan Geertzen 

antwoordt dat hij is benaderd door de DOM in verband met de WMO om een platform op te richten. 

Hier is op 7 juni een bestuursvergadering over.  

René van de Rijst biedt hulp aan bij het opzetten van een KMK vertegenwoordiging in de regio 

Brabant.  

Sluiting 
De vergadering wordt gesloten. Alle aanwezigen wordt nog een prettige voortzetting in de dierentuin 

gewenst. 


