
 
 
 

 

 
 
 
 

 

[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 gezamenlijke besturen van NVMT, NVFS, NFP, NVFB, NVFG, NVFR, NVOF 

 

 

Relatienummer  
 

Doorkiesnummer 917 
Datum 8 november 2017 E-mailadres m.koelemij@kngf.nl 

Onderwerp Reactie op uw brief inzake een 
negatief stemadvies op de begroting 
2018 van het KNGF 

Pagina 1 van 2 

            

            

Geachte BI-voorzitters, 

 

Gisteren ben ik gebeld door Gerard van der Wees met de mededeling dat zeven besturen van 

beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s) overwegen hun leden een negatief stemadvies te geven voor de 

KNGF- begroting 2018 die voorligt op de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 24 november. Dit bericht 

kunnen we als bestuur om een aantal redenen niet plaatsen. Lezing van de inhoudelijke onderbouwing maakt 

de actie niet begrijpelijker. Een dergelijk actie is ook niet in lijn met eerdere formele en informele contacten die 

we als KNGF-bestuur met u gehad hebben. In deze brief gaan we eerst inhoudelijk in op uw overwegingen. 

Vervolgens bespreken we de verantwoordelijkheid van de verschillende geledingen binnen het KNGF.  

 

Het KNGF heeft een groter eigen vermogen dan noodzakelijk is voor het weerstandsvermogen. De afgelopen 

jaren hebben leden en het kader, waaronder de beroepsinhoudelijke verenigingen, er bij dit bestuur op 

aangedrongen om een deel hiervan aan te wenden om de contributie niet te verhogen c.q. te verlagen en voor 

het doen van verantwoorde investeringen. Het past niet bij de taak van een vereniging om gelden van haar 

leden op te potten zonder duidelijke bestemming. 

 

De  exploitatie in 2016 had een positief resultaat. Dat de jaarrekening desondanks negatief afgesloten werd, 

komt doordat we met instemming van de ALV een aantal bestemmingsreserves ingericht hebben. Voor de  

begroting voor 2017 hebben we van de leden toestemming gekregen om extra te investeren. De jaarrekening 

moet echter nog opgemaakt worden en dat maakt uitspraken over 2017 voorbarig. De cijfers over het derde 

kwartaal 2017 laten zien dat de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Dit betekent dat we voor 2017 ruim 

binnen de begroting blijven en daarmee geen beroep hoeven te doen op ons eigen vermogen. 

 

Het feit blijft dat het KNGF voldoende ruimte in het eigen vermogen heeft om verantwoord een begroting met 

een tekort voor 2018 aan de leden voor te leggen. De begroting 2018 is opgesteld vanuit de ambitie om extra te 

investeren in o.a. het KRF NL en belangenbehartiging en opnieuw te investeren in het LDF. Deze investeringen 
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hebben als doel de positie van de fysiotherapie en de fysiotherapeuten te versterken. Dat maakt een bijdrage 

uit het eigen vermogen verantwoord en daarmee te verdedigen naar de overtuiging van het bestuur.  

 

U geeft aan als besturen van de beroepsinhoudelijke verenigingen geen verantwoordelijkheid te kunnen en 

willen nemen voor deze derde negatieve begroting op rij. Los van bovenstaande inhoudelijke argumentatie valt 

de besluitvorming over de begroting van het KNGF niet onder uw verantwoordelijkheid als BI. De 

besluitvorming is aan de ALV van het KNGF en het is de verantwoordelijkheid van het KNGF-bestuur om een 

goed onderbouwde begroting voor te leggen. 

 

Het Consilium heeft de taak om het bestuur en de Algemene Ledenvergadering te adviseren over het jaarplan 

en de begroting. Het Consilium heeft zich over beide positief uitgesproken. De BI’s  zijn met vier zetels 

vertegenwoordigd in het Consilium. Uw vertegenwoordigers in het Consilium hebben in het bestuurlijk overleg 

tussen Consilium en KNGF-bestuur geen bezwaren kenbaar gemaakt.  

 

Hoewel de statuten en reglementen dat niet voorschrijven heeft het bestuur eerder uw penningmeesters 

uitgenodigd om over de begroting 2018 van gedachten te wisselen. Voor dat overleg bleek weinig animo te 

bestaan. Over de begroting 2018 wordt morgen voor alle leden een webinar georganiseerd waar ook BI-

bestuurders aan deel kunnen nemen. 

 

We hopen dat het bovenstaande voor u reden is om af te zien van uw voornemen om uw leden te adviseren 

tegen de begroting van het KNGF te stemmen. Een dergelijke actie dient niet het belang van ons vak en onze 

leden en dat is toch waarvoor wij gezamenlijk staan. Laten wij gezamenlijk onze energie richten op een 

positieve beïnvloeding van de wereld om ons heen: daar liggen de kansen en de bedreigingen. Mocht u van 

mening zijn dat u toch een advies uit dient te brengen in een nieuwsbrief, dan wil het KNGF-bestuur graag een 

reactie namens het KNGF in de betreffende nieuwsbrief plaatsen.  

 

We kijken uit naar uw reactie.  

 

Namens het bestuur, 

 

 

 

Mr. A. van Zon 

Bestuurslid 

 

 

 


