
Kort verslag van de Ledenraadvergadering van 29 september 2020 
 
De voorzitter opent de vergadering met een welkom voor iedereen. Een speciaal welkom voor de 
twee toehoorders Liesbeth Verkade en Ronald Verbeek. De vergadering vindt grotendeels plaats via 
Zoom. Aanwezig zijn 15 raadsleden, het VB, de verenigingsmanager, en de notulist. Er zijn geen 
afzeggingen 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Bij de mededelingen en ingekomen stukken worden voor zover beschikbaar de notulen van de 
statutaire commissies besproken. 
 
Bij het volgende agendapunt, reacties naar leden, is het discussiepunt hoe om te gaan met 
actiegroepen/leden die steeds maar om verantwoording van het bestuur vragen. Hoewel overtuigd 
dat de communicatielijnen open gehouden moeten worden, is het scheppen van duidelijkheid en het 
zetten van een punt erachter van even groot belang. Verantwoording legt het bestuur af in de 
Ledenraad over het door de Ledenraad goedgekeurde beleid. 
 
Er komen veel telefoontjes bij het bureau binnen over de tarieven. Er is binnen de Bestuurlijke 
Afspraken (BA) hard gewerkt aan een werkplan, voortgekomen uit de besprekingen rondom het 
kostenonderzoek. Een hoger tarief ligt dan ook in de rede. Helaas blijven de zorgverzekeraars in 
gebreke (met uitzondering van Menzis en Z&Z) en bieden ook geen perspectief. De maat is nu vol en 
de NVLF overweegt nu uit de BA te stappen. Een draaiboek, persberichten e.d. liggen klaar. Acties 
ook richting VWS, NZa. Er is een webinar op donderdag 15 oktober. Hier zijn de zorgverzekeraars ook 
voor uitgenodigd, maar of ze komen …. . 
 
Het conceptverslag en de actielijst van 22 juni 2020 worden besproken en met inachtneming van een 
paar opmerkingen goedgekeurd. 
 
Professionaliseren Ledenraad is het volgende agendapunt. Hier zijn twee werkgroepen aan de slag 
gegaan: professionaliseren en communicatie met de achterban. Uitgebreid worden de vorderingen 
van deze werkgroepen besproken. Het is echter nog wel werk in uitvoering. De resultaten en 
voorstellen worden de volgende keer besproken. Uiteraard zullen de leden hierover uitgebreid 
worden geïnformeerd. 
 
Het was moeilijk de vacatures voor de commissie Financiën te vervullen. Daarom ligt in de Ledenraad 
het voorstel voor dit om te zetten naar een auditcommissie, waar de penningmeester van het 
bestuur, de boekhouder/controller  en verenigingsmanager zitting in nemen. Belangrijk is dat 
dezelfde deskundigen er in zitten en dat er een meer ogen principe wordt gehanteerd. De 
penningmeester kijkt sowieso altijd mee en de accountant controleert achteraf. De commissie is en 
blijft een belangrijke adviseur van het bestuur. 
 
De voorgestelde drie vergaderdata in 2021 worden niet goedgekeurd. De ledenraad wil graag in 2021 
viermaal bijeen blijven komen. Zoom blijft mogelijk  voor die dat willen. De statuten dateren van 
2013 en zijn nodig aan actualisering toe. Dit geschiedt in twee stappen: de eerste dient nog in 2020 
plaats te vinden (het College van Toezicht moet er b.v. uit) en de tweede volgt dan in 2021. 
Wijzigingen van de Ledenraad worden in de tweede stap meegenomen, zodat daar zorgvuldig over 
gesproken kan worden. De notaris heeft natuurlijk nog wel het laatste woord. 
 
In de rondvraag wordt aandacht gevraagd voor het laat aanleveren van feedback op de verslagen 
door het KP. Dit wordt in het overleg met het KP meegenomen. Ook de wachtlijstproblematiek van 
de audiologische centra wordt in het overleg met hen meegenomen. De Ledenraad vindt het 



interessant om te weten hoeveel logopedisten dyslexiebehandelaar zijn. Voorts wordt gewezen op 
de website, waar logopedisten niet bij hun eigen gegevens kunnen en zaken moeilijk te vinden zijn. 
Dat is bekend en er wordt aan gewerkt om dit zo spoedig mogelijk op te lossen.   
 
De voorzitter bedankt Mariëtte Piepers, die hier voor het laatst is, voor haar inzet en inbreng de 
afgelopen jaren. Hierna sluit de voorzitter onder dankzegging voor eenieders inbreng de vergadering. 


