
 

 
 

 

 

 

 

 

 

[RGF] 

Postbus 248 

3800 AE Amersfoort 

Stadsring 159b 

3817 BA Amersfoort 

 

T 033 467 29 00 

F  

hoofdkantoor@kngf.nl 

www.kngf.nl 
www.defysiotherapeut.com 
 

 

IBAN NL59ABNA0553044028 

BTW 0025.84.700.B.01 

KvK 40506528 

Retouradres: Postbus 248 - 3800 AE Amersfoort 

Aan de voorzitter van het KNGF 

t.a.v. de heer mr. G.H.N.L. van Woerkom 

Postbus 248 

3800 AE  AMERSFOORT 
 

 

Relatienummer 
 
 Doorkiesnummer 921 

Datum 16 november 2020 E-mailadres secretariaatbmc@kngf.nl 

Onderwerp Ongevraagd advies posts op Facebook 
 
 

Pagina 1 van 1 

 
 

 
 

  

Geachte heer Van Woerkom,  

 

Uw brief van 29 oktober jl., waarin u reageerde op de vragen van het Consilium over het bericht van bestuurslid 

Henk Jansen op Facebook, is besproken in een al eerder geplande extra vergadering van het Consilium op  

12 november jl. Naar aanleiding daarvan brengt het Consilium onderstaand ongevraagd advies uit. 

 

In uw brief van 29 oktober neemt het bestuur weliswaar afstand van de betreffende uitlatingen, maar Facebook is 

een openbaar medium dat niet alleen voor leden maar ook voor niet-leden, potentiële leden en alle belangrijke 

stakeholders van het KNGF toegankelijk is. Het bestuur van het KNGF en de individuele bestuursleden hebben 

een voorbeeldfunctie ten aanzien van de communicatie op sociale media. 

 

De betreffende berichten van Henk Jansen op Facebook tasten de geloofwaardigheid van het KNGF als geheel 

aan en schaden daarmee niet alleen het imago van het bestuur ten opzichte van de leden, maar ook de 

geloofwaardigheid van het KNGF naar alle externe relaties. Ook het imago van het Consilium, de status van de 

Algemene Ledenvergadering en, het belangrijkst, de besluitvorming conform de regels van de 

verenigingsdemocratie worden aangetast. 

 

Om die reden adviseert het Consilium het bestuur als geheel en Henk Jansen als bestuurslid om nadrukkelijk in 

het openbaar afstand te nemen van de in de betreffende bericht weergegeven standpunten en gebruikte 

terminologie. 

 

Uiteraard ben ik graag tot nadere toelichting bereid. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het Consilium 
 
 
 
 
Davy Paap 
Voorzitter  


