
 
 
 

   
 

291e Algemene Ledenvergadering 
Agenda 16 november 2022 
 

1. Opening 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van het KNGF d.d. 15 juni 2022 

Gevraagd besluit: vaststellen van het verslag van de ALV van 15 juni 2022 

 

4. 100 leden agenda initiatief: ongewenste selectie zorgverzekeraars 

Gevraagd besluit door initiatiefnemers: om het bestuur de opdracht te geven, een extra 

algemene ledenvergadering uit te schrijven indien een zorgverzekeraar voor de inkoop van 

haar zorg voor 2024 van plan is om de verplichting tot inschrijving in het praktijkregister op 

te nemen of op enig andere manier selectief te willen shoppen uit ons Kwaliteitshuis 

Fysiotherapie zonder dat daar de ALV mee heeft ingestemd. Op deze extra ALV dient ter 

besluitvorming aan de leden te worden voorgelegd om de werking van c.q. inschrijving in het 

Kwaliteitsregister per 1 januari 2024 te schorsen tot een nader te bepalen tijdstip te weten: 

het moment dat er geen zorgverzekeraar is die een dergelijk vereiste in haar 

inkoopvoorwaarden meer heeft staan 

 

5. Jaarplan 2023 

Gevraagd besluit: vaststellen van het KNGF jaarplan 2023 

 

6. Financiën 2023 

Gevraagde besluiten: 

a. Vaststellen van de KNGF contributie 2023 

b. Vaststellen van de KNGF begroting 2023 

 

7. Statutenwijziging 

Gevraagd besluit: instemmen met het voorstel tot wijziging van de statuten van het KNGF 

conform de concept akte opgesteld door n/p notarial partners met kenmerk MBW 

214939.01-1, hierna: Akte van Statutenwijziging (tevens inhoudende het besluit tot 

machtiging van ieder bestuurslid, alsmede ieder van de notarissen en medewerkers 

verbonden aan het kantoor van n/p notarial partners, zowel tezamen als ieder van hen 

afzonderlijk, om de Akte van Statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen) 

 

8. Aanvulling beroepscode voor de fysiotherapeut 2022 

Gevraagd besluit: instemmen met de aanvulling op de Beroepscode voor de Fysiotherapeut  

 

9. Benoeming nieuw lid benoemingsadviescommissie (BAC) Consilium 

Gevraagd besluit: instemmen met de voordracht van Jonas Kleinbergen tot nieuw lid van de 

benoemingsadviescommissie Consilium  

 

  



 
 
 

   
 

 

10. Herbenoeming voorzitter KNGF 

Gevraagd besluit: instemmen met de voordracht van Guido van Woerkom tot voorzitter voor 

een tweede bestuurstermijn 

 

11. Benoeming nieuw bestuurslid KNGF 

Gevraagd besluit: instemmen met de voordracht van Linda van Heusden-Scholtalbers tot 

nieuw bestuurslid KNGF (eerste termijn) 

 

12. Actualiteiten  

Het bestuur deelt de laatste stand van zaken over belangrijke actuele ontwikkelingen, zoals 

over contractering, het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en passende zorg. 

 

13. Rondvraag 

 

14. Sluiting 


