
 
 
Notulen LKPZ Algemene Leden Vergadering 23-01-2015 
 
Aanwezig:  
Bestuur: Mijke Lambregtse-van den Berg (voorzitter), Pieternel Kölling (penningmeester), 
Inge van Kamp, Diana Koster, Anja Stevens, Tom Schneider, Claire Stramrood, Remke 
Dullemond, Birgit Koch en Esther Rijntjes (notulen). 
Leden: Barbara Geelhoed, Bernke te Winkel, Hannelore Swinnen, Bart Geerling, Elise 
Knoppert, Gouke Bonsel 
 
Met kennisgeving afwezig: Irena Veringa (bestuurslid), Ineke de Kruijff (bestuurslid), Maisa 
Sjak Shie (bestuurslid), Marieke Paarlberg, Catholijn te Wechel, Jacques Dirken, Angelique 
Schiffer.  
 
1. Opening: er volgt een voortstelrondje van de aanwezigen. 

Vaststellen agenda: afscheid Diana Koster (punt 10)  
 
2. Mededelingen:  

Op 22 mei a.s. zal een Veilige Kribbe/LKPZ symposium worden georganiseerd in het 
kader van het afscheid van Tom Schneider als gynaecoloog/perinatoloog in het Erasmus 
MC in Rotterdam. De locatie is de Haaienzaal in Blijdorp in Rotterdam. Nadere informatie 
volgt. 
 

3. Notulen ALV 17 oct 2014: 
Punt 9: Mijke Lambregtse-van den Berg heeft contact gezocht met de Marcé Society. 
Lidmaatschap bij de Marcé betekent dat ofwel de LKPZ leden extra contributie moeten 
betalen als eigen onafhankelijkheid moet worden behouden ofwel dat het LKPZ als 
vereniging onder de Marcé gaat vallen. Afgesproken wordt om de voor- en nadelen van 
bovenstaande voor het LKPZ en haar individuele leden te bespreken in de volgende 
bestuursvergadering. Naar aanleiding hiervan zal opnieuw contact opgenomen worden 
met Marcé om uit te zoeken of en in welke vorm er samenwerking mogelijk is. Dit zal 
worden teruggekoppeld tijdens de volgende ALV. 
Punt 11: het LPKZ is niet helemaal tevreden over de ledenadministratie/innen van 
contributies en het beantwoorden van vragen via de LKPZ mail door ZonderZorg. 
Mogelijk zijn de problemen te wijten aan een personeelswisseling. Er wordt afgesproken 
dat ZonderZorg nog een jaar de financiële/ledenadministratie mag doen om te kijken of 
het beter gaat. Voor het beantwoorden van vragen via de LKPZ mail wordt voorgesteld 
om een gemotiveerde student/promovendus hiervoor de benaderen. De leden worden 
opgeroepen om een geschikte persoon hiervoor aan te melden bij het LKPZ. 
  

4. Vacatures bestuur LKPZ 
De volgende kandidaten hebben zich aangemeld voor een bestuursfunctie: Jelske Schel 
(psychische begeleiding onvervulde kinderwens, niet meer BIG-geregistreerd), Bart 
Geerling (verpleegkundig specialist GGZ), Merith Cohen de Lara (GZ psycholoog), 
Arijaan Valkenburg (gynaecoloog), Hilmar Bijma (gynaecoloog), Suzanne Moor (GZ-
psycholoog). 
Afgesproken wordt dat de kandidaten op basis van hun profiel besproken zullen worden 
in de volgende bestuursvergadering. De geselecteerde bestuursleden zullen worden 
voorgedragen tijdens de volgende ALV. 
Mogelijk zouden een aantal kandidaten eerst zitting kunnen nemen in een van de 
commissies (zie punt 5). Het bestuur wordt anders te groot en op termijn moeten er een 
aantal bestuursleden statutair aftreden, zodat deze kandidaten alsnog kunnen 
doorstromen naar het bestuur.  
 

5. Vacatures commissie LKPZ 



Zie punt 4.  
 

6. Commissie Mind2Care – financiële ondersteuning 
Anja Stevens en Gouke Bonsel zijn aanwezig namens de commissie en geven toelichting 
op de email die naar de LKPZ leden is gestuurd. Tijdens een eerdere ALV is een verzoek 
aan het LKPZ om een renteloze lening van 13.500 euro te verstrekken om de 
opstartkosten van de Stichting Mind2Care voor te financieren, door de leden 
goedgekeurd. Deze lening blijkt nu niet werkbaar te zijn. Het gaat niet om de hoogte van 
het bedrag, maar om de aard van de financiering: zonder een eenmalige renteloze 
investering kan in een situatie dat er nog geen duidelijkheid is over de kosten(deling) en 
eventuele vergoeding, geen stichting worden opgezet.  
Om die reden komt er vanuit de commissie een nieuw verzoek aan de LKPZ leden om de 
eerder toegezegde lening van 13.500 euro om te zetten in een schenking van 10.000 
euro voor de duur van een jaar.   
Het voorstel wordt in stemming gebracht: 16 stemmen voor (waarvan 4 volmachten), 4 
onthoudingen en geen stemmen tegen. (moet ik benoemen wie wat heeft gestemd? Ik 
heb overigens maar 3 volmachten op paper. Die van Marieke Paarlberg heb ik niet). Het 
voorstel is hierbij aangenomen. De commissie Mind2Care krijgt toestemming om de 
Stichting Mind2Care op te richten en de eerste opstartkosten te betalen uit de schenking 
van 10.000 euro. 
 

7. Commissies LKPZ (Fondsen, Wetenschap, Symposium) 
Fondsen: nu geen nieuws. 
Wetenschap: er kunnen zich nog leden aanmelden. Binnenkort is de eerste vergadering. 
Symposium: tijdens het symposium hebben zich een aantal geïnteresseerden gemeld. 
 

8. Evaluatie groepsmail (listserv) 
Het systeem waarbij alle leden aangemeld worden en zich individueel af moeten melden 
als zij geen interesse hebben werkt niet. Er zal gekeken worden of het mogelijk is een 
listserve te maken waarbij leden worden uitgenodigd om zich aan te melden. Mijke 
Lambregtse-van den Berg neemt contact op met de webmaster. 
 

9. Wvttk: 
Gouke Bonsel: De NFU heeft in 2 academische centra zwaartepunten aangegeven voor 
de psychiatrie en gynaecologie. Dit zal belangrijk worden voor interdisciplinair 
zorgonderzoek.  
  

10. Afscheid Diana Koster 
Het bestuur staat stil bij het afscheid van bestuurslid Diana Koster, verloskundige en 
vrouwencoach. Zij worden met een oorkonde onderscheiden als erelid van het LKPZ. 
 

11. Rondvraag: geen. 
 

12. Sluiting 
 

 


