
 
 
Notulen LKPZ Algemene Leden Vergadering 23-11-2018 
 
Aanwezig:  
Bestuur: Remke Dullemond (voorzitter), Pieternel Kölling (penningmeester), Arijaan 
Valkenburg-van den Berg, Ineke de Kruijff, Bart Geerling, Mijke Lambregtse-van den Berg, 
Merith Cohen de Lara, Claire Stramrood en Esther Rijntjes (notulen). 
Leden: Inge van Kamp, Petra Marbus, Amke Schimmel.  
 
Met kennisgeving afwezig: Birgit Koch, Inge Schreurs (bestuursleden). Irene van Vliet, Karin 
Burgerhout (leden).  
 
1. Opening 

Remke opent de vergadering. Geen punten toegevoegd aan de agenda.  
 
2. Mededelingen  

Geen. 
 

3. Toegetreden en afgetreden bestuursleden 
In 2017 (na de ALV van 2 juni) is Marrit Smit, klinisch verloskundige, uit het bestuur 
getreden. In hetzelfde jaar is Merith Cohen de Lara, GZ-psycholoog, en Inge Schreurs, 
klinisch verloskundige en PA verloskunde, tot het bestuur toegetreden. In 2018 is de 
samenstelling van het bestuur niet veranderd.  
 

4. Notulen ALV juni 2017 
Geen op-/aanmerkingen. 
 

5. Stichting Mind2Care 
Ineke de Kruijff heeft vanochtend tijdens de plenaire sessie van de cursusdag kort 
Mind2Care als screeningsinstrument geïntroduceerd en de voortgang besproken. Circa 8 
VSV’s hebben Mind2Care inmiddels geïmplementeerd. Voor elk nieuwe VSV zijn de 
implementatiekosten eenmalig € 2000,- en de ‘abonnementskosten’ vervolgens €1500,- 
per jaar. Door de integrale bekostiging van de VSV’s is verdere aanwas van VSV’s 
vooralsnog lastig door geld- en tijdgebrek van de VSV’s, wat maakt dat Mind2Care 
financieel net quitte speelt. De technische kosten van het huidige basisgebruik van 
Mind2Care, het noodzakelijk onderhoud en aanpassingen, moeten worden betaald uit 
gebruikersbijdragen van de VSV’s, die momenteel nog niet veel binnenkomen. Het 
bestuur van Mind2Care heeft om die reden om financiële steun van het LKPZ gevraagd, 
in de vorm van een gift van €5000, - gedurende de komende 3 jaar.  
Het LKPZ heeft aan het begin van de ontwikkeling van Mind2Care ook een gift van 
€14.000, - gedaan.  
 
Er wordt door de aanwezigen gebrainstormd over dit verzoek en eventuele andere opties: 
renteloos voorschot in plaats van gift; crowdfunding onder LKPZ-leden; verhogen 
contributie LKPZ (nu €50,- per jaar); nu met €5000,- instemmen, hierna per jaar bekijken, 
hoe actief het aantal VSV’s te laten groeien.  
Er wordt besloten om deze beslissing na een grotere ledenraadpleging te nemen. Er zal 
een email gestuurd worden naar de LKPZ-leden, met het verzoek om een gift van 
€5.000,- te accorderen voor dit jaar. Daarnaast zal gevraagd worden of leden naast de 
jaarlijkse contributie een extra donatie zouden willen doen voor financiële ondersteuning 
van Mind2Care. Mogelijk zou deze donatie via functiegebonden kosten bij de werkgever 
te declareren zijn.  
 

6. Jaarverslag 2017 
Geen op-/aanmerkingen. 



 
7. Financieel verslag 2017 en begroting 2018 

Het LKPZ heeft 2017 financieel gezond afgesloten. De huidige kaspositie is €30.000,-, waarbij 
de kosten van de cursusdag nog verrekend moeten worden. De kascommissie controleert 
jaarlijks de financiële stukken. Het financieel jaarverslag zal na goedkeuring door de 
kascommissie op de website worden geplaatst.  
Vanaf 2012 wordt de leden- en financiële administratie ondersteund door Zonder Zorg. 
Het lidmaatschap wordt echter slecht betaald door het niet goed functioneren van deze 
organisatie. Er staan circa 300 personen ingeschreven als lid dan wel belangstellende. Van hen 
hebben er slechts 50 betaald in 2017. We hebben de samenwerking met Zonder Zorg inmiddels 
beëindigd, met aftrek van de openstaande rekening over 2018. Sheila Tan van Presta 
Webdesign, die de LKPZ-website onderhoudt, zal de leden- en financiële administratie 
overnemen. De contributie en deelname aan cursusdag/symposium kunnen inmiddels via Ideal 
worden betaald. Er zal geprobeerd worden om de openstaande contributies over 2018 alsnog te 
vorderen bij de leden.  
 

8. Commissies LKPZ 
- Fondsen: het aanvragen van financiële ondersteuning aan de commissie fondsen 

zal vanaf 2019 starten.  
- Wetenschap: momenteel geen nieuwe punten.  
- Symposium: vandaag wordt in plaats van het jaarsymposium de eerste LKPZ 

basiscursus zwangerschap en psychiatrie gehouden. Er zijn circa 125 
deelnemers aanwezig, naast vrijwel het voltallige LKPZ-bestuur en externe 
experts als cursusbegeleiders. Bij goede feedback zal het symposium en deze 
basiscursus jaarlijks om en om worden georganiseerd.  

- PR: Dit zal het komend jaar verder worden opgepakt. Karin Burgerhout, 
psychiater, zal de commissie komen versterken.  

 
9. Wvttk en rondvraag: 

Geen andere punten. 
 

10. Sluiting van de vergadering 
 

 


