
Notulen Algemene Ledenvergadering WVF (ALV WVF)

Datum: 21 december 2022
Aanwezig: Bestuur: Henk Mein (penningmeester) en Geert van Baggem (secretaris) (voorzitter vergadering)

Overig: Bram Hautvast (BDO)
Leden: 196 leden aangemeld (namenlijst bekend bij bestuur)
Overig: Aty Veenstra (notulen)

Afwezig m.k. Bestuur: Daan Spanjersberg (wegens ziekte)
Tijd: vanaf 19.00 uur
Locatie: Digitaal

1. Opening vergadering
Geert van Baggem opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij bedankt BDO voor de
gastvrijheid om deze ALV op en via hun kantoor te mogen organiseren.
Hij deelt mee dat Daan Spanjersberg is geveld door de griep en helaas niet aanwezig kan zijn. Daan wordt veel
beterschap toegewenst. Geert zal zijn rol als voorzitter van deze vergadering op zich nemen.

De agenda wordt kort besproken. Agendapunt 10: de toelichting bij het principeakkoord cao wordt gegeven door
Bram Hautvast, de voorzitter van de onderhandelingscommissie WVF.

2. Huishoudelijk reglement
- De ALV vindt digitaal plaats en wordt opgenomen. Deelname aan de ALV betekent automatisch toestemming

voor deze opname. De opname wordt niet gepubliceerd maar alleen gebruikt als ondersteuning bij het
maken van de notulen.

- Leden konden voorafgaand aan de vergadering aangeven of zijn in de vergadering van hun spreekrecht
gebruik wilden maken. Hier is geen gebruik van gemaakt.

- Tijdens de vergadering kunnen via de Q&A-functie vragen worden gesteld. Deze zullen zoveel mogelijk tijdens
de vergadering worden beantwoord. Waar dat niet lukt, zullen de antwoorden op de website van de WVF
worden gepubliceerd.

3. Welkomstwoord door de voorzitter
Vanaf 2002 kent de fysiotherapie geen CAO in de eerste lijn en met het opheffen van de toenmalige
werkgeversvereniging in 2010 viel ook de vertegenwoordiging van de werkgevers weg. Uiteindelijk werd de
vereniging in 2016 nieuw leven ingeblazen met als doel te komen tot een nieuwe CAO.
Sinds die tijd is er toegewerkt naar dit doel. Eerst door middel van ledenwerving, om zodoende een
representatieve groep te kunnen vertegenwoordigen.
Later door het autonoom positioneren van de vereniging wat noodzakelijk is om later eventueel tot een
algemeen verbindend verklaarde CAO te kunnen komen.
En tot slot de onderhandelingen met werknemers die - na een tussentijdse staking - uiteindelijk succesvol
werden afgerond met een principeakkoord als resultaat.

Hoewel het principeakkoord een grote stap voorwaarts is in het CAO proces is enig realisme op zijn plaats.
We zijn er namelijk nog niet. De komende tijd zult u dan ook uitgebreid geïnformeerd gaan worden over de
inhoud van het akkoord om te komen tot een concept CAO wat ter stemming aan de leden kan worden
voorgelegd.
Het bestuur heeft vertrouwen in de uitkomst maar een succesvolle afronding van het proces vraagt om
draagvlak bij de leden. De WVF en de FDV zullen er de komende tijd dan ook alles aan gaan doen om dit
gezamenlijk te realiseren.

Het bestuur wenst u alvast fijne feestdagen en een mooie start van 2023.

4. Ingekomen stukken
Vragen over de statutenwijziging
Het gevraagde besluit met betrekking tot de statutenwijziging heeft wat vragen opgeroepen. Het bestuur licht
dit punt dan ook graag nader toe.
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Bij de oprichting van de WVF in 2016 was autonomie voor het bestuur van de WVF erg belangrijk; dat is dan ook
vanaf het eerste moment een gespreksonderwerp geweest. Er is daarom, toen nog samen met het KNGF,
gewerkt om de WVF zo zelfstandig mogelijk te krijgen.
De laatste stap zou zijn het wijzigen van de laatste punten met betrekking tot de koppeling met het KNGF. Het
was de bedoeling om tijdens deze ALV goedkeuring van de leden te vragen om dit punt uit de statuten te
schrappen.
Omdat het inmiddels bereikte principeakkoord voor de cao biedt namelijk ook de mogelijkheid om de cao
algemeen verbindend verklaard te krijgen. Dit riep bij veel leden wat onduidelijkheid op. Zij geven aan de
concept cao nog niet te hebben gezien en daarmee niet te weten waar zij voor stemmen als ze nu voor een
loskoppeling stemmen die mogelijk een algemeen verbindend verklaring tot gevolg heeft.
Het bestuur begrijpt de vraag en geeft aan dat het proces (van loskoppeling) al vanaf 2016 loopt en daarmee
eigenlijk los staat van het cao-proces. Maar nu die twee processen elkaar kruisen, wordt duidelijk dat ze van
invloed zijn op elkaar.
Dat zou kunnen betekenen dat het gevraagde besluit voor de statutenwijziging het mogelijk vandaag niet zal
gaan halen. Als dat het geval is, maar er wel een grote meerderheid voor is, zal het bestuur zich beraden het stuk
in te brengen bij de voorjaars ALV van 2023.

Stemming gedurende de hele ALV door laten lopen
Een aantal leden heeft verzocht om de stemming op de diverse agendapunten gedurende de gehele ALV door te
laten lopen.
Geert legt uit dat bij de leden bij de vorige digitale ALV’s was verzocht hun stemmen voorafgaand aan de ALV uit
te brengen. Bij deze ALV is er ook voor gekozen om de mogelijkheid tot stemmen door te laten lopen tot na de
presentatie over de cao (agendapunt 10). Het bestuur stelt voor om op dat moment de vergadering 10 minuten
te schorsen, waarbij de leden 5 minuten de tijd hebben om het (per e-mail) ontvangen stemformulier in te vullen
en het bestuur een aantal minuten de tijd heeft om de stemmen te tellen en op te tellen bij de stemmen die
voorafgaand aan de vergadering zijn binnengekomen.
De uitslag van de stemming zal dan tijdens de rondvraag worden bekend gemaakt.

Uitleg agendapunt 10: toelichting bij het principeakkoord cao
De uitleg over het principeakkoord zal op hoofdlijnen plaatsvinden omdat op dit moment de laatste hand wordt
gelegd aan de juridische juistheid van de tekst die uiteindelijk de concept cao zal moeten gaan vormen. De leden
zullen echter zo goed mogelijk worden meegenomen in het proces en de hoofdlijnen van de cao.
Het bestuur zegt toe dat de concept cao op de kortst mogelijke termijn wordt gepresenteerd en dat alle
leden/praktijken ruimschoots de tijd krijgen om de tekst tot zich te nemen. En ook de tijd om, met middelen die
de WVF ter beschikking zal stellen, door te berekenen wat de implementatie van de cao voor de praktijken
betekent.

5. Vaststelling notulen ALV WVF d.d. 17 februari 2022 (besluitvormend)
Er zijn voorafgaand aan de vergadering geen wijzigingen op het verslag ontvangen en ook in de vergadering
worden die niet aangedragen.

Gevraagd besluit:
De notulen van de ALV van 17 februari 2022 vast te stellen.

De uitslag van de stemming is als volgt: er zijn in totaal 4082 stemmen uitgebracht waarvan 3452  stemmen voor,
4 stemmen tegen en 626 onthoudingen.

Besluit De notulen van de ALV WVF d.d. 17 februari 2022 zijn vastgesteld.

6. Statutenwijziging (besluitvormend)
Het besluit ziet toe op twee zaken (de uitgebreide tekst is met de vergaderstukken aan de leden toegezonden):
1. De definitieve scheiding tussen KNGF en WVF die nodig is om uiteindelijk tot een algemeen verbindend

verklaarde cao te komen, maar die ook toeziet op de autonomie van de WVF, zoals die 6 jaar geleden in gang
is gezet.

2. De mogelijkheden voor bestuursleden om zich opnieuw herkiesbaar te stellen. Enerzijds omdat het in de
praktijk lastig blijkt te zijn om bestuursleden te vinden en anderzijds omdat het bestuur zich zorgen maakt
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dat, op het moment dat het cao proces voortgang gaat krijgen, er door voortijdige bestuurswisselingen
kennis verloren gaat.

Gevraagd besluit:
In te stemmen met de Statutenwijziging.

De uitslag van de stemming is als volgt: er zijn in totaal 4082 stemmen uitgebracht waarvan 2534 stemmen voor,
659 stemmen tegen en 889 onthoudingen.

Voor het wijzigen van de statuten moet minimaal 60% van de uit te brengen stemmen worden uitgebracht.
Omdat 33,8% van het totaal aantal uit te brengen stemmen is uitgebracht, kan dit agendapunt niet in
behandeling worden genomen.

Dit betekent dat de statutaire wijziging op dit moment niet kan plaatsvinden.

7. Contributiewijziging (besluitvormend)
Het bestuur van de WVF stelt voor de contributie te verhogen met 11 euro per jaar, waardoor de contributie
voor 2023 uitkomt op 110 euro per jaar. In de concept Begroting 2023 is al rekening gehouden met deze
verhoging.

Gevraagd besluit:
In te stemmen met de voorgestelde contributiewijziging.

De uitslag van de stemming is als volgt: 2272 stemmen voor, 407 stemmen tegen en 1403 onthoudingen.

Besluit De contributiewijziging is vastgesteld.

8. Concept Begroting 2023 (besluitvormend)
Henk Mein (penningmeester) licht conceptbegroting en de reden van de contributieverhoging toe. De afgelopen
2 jaar heeft de WVF met een toch wel krappe beurs moeten werken. Vooral de cao onderhandelingen hebben,
zoals eigenlijk al verwacht, veel geld gekost. De begroting voor 2023 zou eigenlijk met een tekort sluiten, maar
omdat een aantal partijen zich bereid hebben verklaard hun kosten voor november en december naar 2023 door
te schuiven, is het toch gelukt om een sluitende begroting 2023 te maken; daarnaast is een reserve ingebouwd
in verband met een aantal zal die nog moeten worden geregeld (bijvoorbeeld een AVV traject), maar waarvan de
kosten nog niet bekend zijn. Dit alles maakt dat nu het voorstel wordt gedaan om de contributie met 11 euro per
jaar te verhogen.

Gevraagd besluit:
In te stemmen met de concept Begroting 2023..

De uitslag van de stemming is als volgt: 2601 stemmen voor, 6 stemmen tegen en 1475 onthoudingen.

Besluit De concept Begroting 2023 is vastgesteld.

9. Nieuwe leden kascommissie (besluitvormend)
Bente van Boxmeer-Sleegers en Eric Saedt hebben zich kandidaat gesteld voor de kascommissie. Zij hebben zich
schriftelijke met foto aan de algemene ledenvergadering voorgesteld.

Gevraagd besluit:
In te stemmen met de benoeming van beide kandidaten voor de periode van 2 jaar in de kascommissie van de
WVF.

De uitslag van de stemming is als volgt:
Stemming voor Bente van Boxmeer-Sleegers: 3907 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 175 onthoudingen.
Stemming voor Eric Saedt: 3730 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 352 onthoudingen.
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Besluit Bente van Boxmeer-Sleegers en Eric Saedt zijn benoemd tot de kascommissie van de WVF voor
een zittingsperiode van 2 jaar.

Beide leden worden gefeliciteerd met hun benoeming en alvast bedankt voor hun bereidheid om deel te nemen
aan de kascommissie.

10. Toelichting bij het principeakkoord cao
Bram Hautvast, voorzitter van de cao-onderhandelingscommissie WVF, licht het principeakkoord cao op
hoofdlijnen toe en ook de vervolgstappen die genomen gaan worden.

Het proces vanaf februari 2022
In de ALV van februari 2022 is vrij uitgebreid toegelicht waarom de cao-onderhandelingen waren gestaakt. De
belangrijkste reden was dat het resultaat van het financieel doorrekenen van de arbeidsvoorwaarden een niet
acceptabel rendementsverschil opleverde van bijna 20%. De FDV koos er destijds voor om niet verder over de
financiën te praten; waarop de WVF heeft besloten de onderhandelingen te staken.

Na een aantal maanden van rust en bezinning, heeft de FDV besloten een andere adviseur in de arm te nemen.
Deze zag in dat het financiële plaatje van groot belang was; met name omdat er werk in te halen was omdat er
bijna 2 decennia geen cao was en wist de FDV daarvan te overtuigen.
De WVF heeft binnen de eigen onderhandelingscommissie ook een andere rolverdeling toegepast om elkaars
kwaliteiten nog beter te kunnen inzetten.
Dit alles heeft ertoe geleid dat de onderhandelingen in juni weer zijn opgestart, onder bepaalde voorwaarden.
Onder andere dat de FDV kennis zou moeten hebben dan wel ontwikkelen over de financiële consequenties van
de arbeidsvoorwaarden. En dat vooraf vastgestelde bronnen gehanteerd zouden worden voor de financiële
parameters. Daarnaast is als voorwaarde gesteld dat als er geen gezond verdienmodel zou zijn voor de
praktijkhouder, dit niet alleen betekent dat er geen toekomst zou zijn voor de werkgever maar dat die er ook
voor de werknemer niet zou zijn. De cao moet gebaseerd zijn op een gezond rendement met perspectieven
vanuit groei.
De FDV stelde als voorwaarde dat de arbeidsvoorwaarden ook zouden leiden tot een gezonde beloning van de
werknemer. De FDV wilde zo snel mogelijk toegroeien naar gelijke arbeidsvoorwaarden met die van
fysiotherapeuten in de tweede en derde lijn.
Met de hanteren van die voorwaarden is op zoek gegaan naar oplossingen. Met de commissies is vervolgens
bijna wekelijks overleg geweest; er is veel geschakeld met externe stakeholders; er zijn gegevens opgevraagd bij
verzekeraars; bij overheden en Gupta zijn gegevens opgevraagd. Waar goede externe bronnen gevonden konden
worden, zijn deze erbij gehaald.
Voorts heeft het bestuur van de WVF aangegeven dat het noodzakelijk was om een ultimatum voor een principe
akkoord (op hoofdlijnen) te stellen.
Wat uiteindelijk eind november 2022 heeft geresulteerd in een principeakkoord. Met als onderliggende
gedachte: samen op weg naar een gezonde beloning voor werkgever en werknemer.

Cao en het belang ervan
Er is al 18 jaar geen cao fysiotherapie. Dat heeft ertoe geleid dat er een wildgroei is ontstaan aan verschillende
soorten arbeidsovereenkomsten. Dit levert in de huidige juridische context steeds vaker problemen op.
Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met de Europese wetgeving.
Zowel de WVF als de FDV hebben aangegeven te willen komen tot een meer uniform karakter van de
arbeidsovereenkomsten met rechtszekerheid.
Het komen tot/hebben van een cao heeft niet alleen qua rechtszekerheid voordelen voor werknemer en
werkgever, maar het leidt er ook toe dat de werkgever, die te maken heeft met een tekort op de arbeidsmarkt,
sneller een aantrekkelijk werkgever wordt. En dat is, zeker met de verschuiving van de zorg en de juiste zorg op
de juiste plek, voor de werkgevers in de fysiotherapie van groot belang.
Maar het belangrijkste argument is dat een cao een relevante schakel is in de omzet. De tarieven worden in
grote mate bepaald door de looncomponent. Daarin worden normaal gesproken de cao-beloningen gevolgd. De
OVA kan hierin een rol spelen. Dit is een bijdrage in de arbeidskostenontwikkeling en bedoeld om in de zorg een
marktconforme loonontwikkeling te kunnen aanbieden. De indexering van de personele kosten gebeurt op een
percentage dat door de overheid wordt vastgesteld.
De verzekeraars juichen toe dat er toegewerkt wordt naar een cao; ook zij hebben een belang dat het goed gaat
met de eerstelijns zorg.
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Ieder jaar dat er geen cao is, teren de verdienmodellen steeds verder in.

Hoofdlijnen principeakkoord
De onderhandelingscommissies vinden het van belang om in één keer het gehele akkoord te kunnen
presenteren aan de leden, zodat zij een totaaloverzicht krijgen van de volledige cao en op basis daarvan kunnen
besluiten of zij er wel of geen voorstander van zijn. Maar omdat nog niet alle informatie volledig is uitgewerkt, is
ervoor gekozen om vanavond alleen uitleg te geven op hoofdlijnen.
Begin 2023 worden een aantal regiobijeenkomsten gehouden waar uitgebreid ingegaan zal worden op de
cao-tekst.

Op hoofdlijnen zal worden aangegeven wat er is overeenkomen en wat nog zal worden uitgewerkt.

Bram licht een aantal van bovengenoemde punten nader toe.
- Een fulltime dienstverband zal gaan bestaan uit een 38-urige werkweek, waarin de werkgever de

mogelijkheid heeft om daarvan schriftelijk af te wijken naar 40 uur.
- De werkingssfeer: de cao is bedoeld voor werkgevers die praktijkhouder zijn in de eerste lijn en waar meer

dan 5% van alle arbeidsuren fysiotherapie wordt bedreven in de zin van de Wet BIG.
- Voor de werknemer geldt dat directeuren en statutair bestuurders zijn uitgezonderd, als ook

AOW-gerechtigden.
- Naast de fysiotherapeut zelf kan de cao ook worden toegepast op werknemers in de ondersteuning, met

uitzondering van de financiële bepalingen.
- Het minimum- en het standaard karakter: arbeids-juridisch bezien wordt een cao als die nu in de maak is een

minimum cao genoemd. Dit wil niet zeggen dat alle voorwaarden minimaal zijn; het is een fatsoenlijke cao
met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Het minimum houdt in dat een werkgever van bepaalde voorwaarden
mag afwijken. Er is echter ook een aantal standaardbepalingen. Dat betekent dat er niet ten voordele maar
zeker niet ten nadele van mag worden afgeweken. Het is van belang dat er discussie kan ontstaan over de
uitleg van en bepaling; om die reden is er een Interpretatie cao commissie in het leven geroepen. Maar
daarnaast is er ook een dispensatie commissie ingericht. De reden daarvoor is de volgende: stelt dat een
werkgever er als gevolg van de inwerkingtreding van de cao financieel op achteruit zou gaan – op zo’n manier
dat hij in de problemen gaat komen – dan kan bij die commissie dispensatie aangevraagd worden. De
werkgever krijgt – als het verzoek wordt toegewezen - gedurende een periode van 9 maanden de
mogelijkheid de arbeidsvoorwaarden onderling al dan niet aan te passen dan wel te komen tot een andere
oplossing.

- Als de cao wordt aangenomen, zal deze niet met terugwerkende kracht gelden. Er zal een bepaalde
transitieperiode komen waarin werkgevers de gelegenheid krijgen om hun arbeidsvoorwaarden aan te
passen, conform de cao.

- Als de cao wordt aangenomen, zal er een verbod komen op het garantieloon en een verbod op een all-in
uurloon. Dit betekent dat een deel van de praktijken in Nederland een transitie zal moeten ondergaan.

- Om toch een bepaald variabel karakter te behouden, zal bij exceptioneel presteren een mogelijkheid worden
geboden tot een prestatiebeloning.

- Vanuit het mededingingsrecht is het niet toegestaan om in een bepaalde regio geen contracten te sluiten
met ZZP-ers; er is echter wel steeds meer een ontwikkeling dat bij een cao afspraken worden gemaakt wat
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een ZZP-er minimaal moet verdienen. De FDV wilde heel graag dat het inhuren van een ZZP'er niet
goedkoper is dan een werknemer. De werknemers positie verdient daarin een betere bescherming. In deze
cao wordt gezegd dat als een praktijk iemand via een ZZP-constructie tijdelijk aanneemt, deze op een
bepaalde manier moet worden ingeschaald, waar dan nog 40% boven gezet kan worden.

- Over vakantie is bepaald dat dit 4x de wettelijke vakantiedagen moet zijn en 1x de bovenwettelijke
vakantiedagen; dus feitelijk 5x de totale arbeidsuren.

- Er is een meerkeuze regeling opgenomen, zodat de werknemer bepaalde arbeidsvoorwaarden eventueel
onderling kan uitwisselen.

- Voorts is loon bij ziekte afgesproken, waarbij de loondoorbetaling het eerste jaar 100% is en het tweede jaar
70%; de wachtdagen komen te vervallen.

- Er is een ruim dagvenster vastgesteld; buiten die uren gaat een ANW-toeslag gelden.
- Meerwerk en overwerkvergoeding: meerwerk is als een parttimer die bijvoorbeeld 20 uur per week werkt

wordt gevraagd om 25 uur te werken; hiervoor geldt een tijd voor tijd regeling. Wanneer een werknemer
meer werkt dat het fulltime dienstverband (38 uur) dan wordt die tijd beschouwd als overwerk; hiervoor
geldt dan een bepaalde toeslag op de tijd voor tijd regeling. Een werkgever mag ervoor kiezen om die uren in
salaris uit te betalen.

- Scholing staat hoog op het lijstje van de sociale partners. Er is overeengekomen dat, op het moment dat van
een scholing die verplicht is uit hoofde van een functie, de opleidingskosten worden vergoed door de
werkgever. Het is daarbij dan ook aan de werkgever om te bepalen welke opleiding de werknemer dan volgt.
De scholing dient zoveel mogelijk tijdens werktijd plaats te vinden. De voorbereidingstijd, huiswerk e.d.
worden niet beschouwd als werktijd.
Het volgen van een masteropleiding is geen verplichte scholing; daarover mogen separate studie afspraken
worden gemaakt.
Wanneer een werknemer de masteropleiding heeft voltooid en de functie als gespecialiseerd fysiotherapeut
met master zal gaan verrichten, maar in het kader daarvan extra scholing nodig heeft, dan geldt die scholing
wel als verplichte scholing waarvoor de opleidingskosten dan voor rekening van de werkgever zijn.

- Over pensioen is afgesproken dat de werkgever 25% van de pensioenpremie zal betalen.
- De salarisschalen worden nog niet getoond maar zijn wel klaar. Deze worden op een later tijdstip met de

volledige tekst getoond.

De volgende zaken worden nog uitgewerkt:
- cao-teksten met bijlagen
- transitiemodel
- ingroeiregeling

De transitiemodel en periode:

Vervolgstappen
- Als de cao-teksten en bijlagen gereed zijn, worden ze eerst ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd.
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- Na goedkeuring door het bestuur, worden de tools, teksten en Q&A openbaar gemaakt. Dan kunnen vragen
worden gesteld en zal de Q&A worden bijgewerkt.

- Een maand later zullen er ca. 4 regiobijeenkomsten plaatsvinden, verspreid over Nederland en er zal een
grote online bijeenkomst worden georganiseerd.

- Het streven is om aan het einde van het eerste kwartaal een ALV te houden, tegelijkertijd met een ALV van de
FDV, waar de cao ter goedkeuring aan de leden wordt aangeboden.

- Na goedkeuring van de cao start de transitieperiode. Hierbij zal de WVF workshops e.d. aan haar leden
aanbieden.

Geert bedankt Bram voor zijn toelichting. Op de chat is te merken dat deze heel veel, aak heel specifieke vragen,
oproept.
Deze zullen door Bram tijdens de regiobijeenkomsten uitgebreid worden behandeld.
De concept cao zal, zoals gezegd, op de kortst mogelijke termijn met de leden worden gedeeld.
De vragen die vandaag zijn gesteld, zullen worden verzameld en waar mogelijk schriftelijk beantwoord.

11. Rondvraag
Stemming op de gevraagde besluiten
Geert heeft via de chat begrepen dat niet iedereen een stemformulier heeft ontvangen; het kan zijn dat
formulieren in de reclame of in de spam belanden of door het e-mailadres worden gebounced, maar dat is
helaas iets waar de WVF geen invloed op heeft. Geert kan wel met zekerheid zeggen dat de diverse mailingen
zijn verstuurd naar alle e-mailadressen die bij de WVF bekend zijn en gekoppeld zijn aan een vertegenwoordiger
van de praktijk. Vragen of opmerkingen over  formulieren die niet ontvangen zijn (ook niet in de spam) kunnen
per e-mail worden gesteld/geplaatst aan info@wvf.nu. Er zal op de kortst mogelijke termijn worden uitgezocht
wat en waar er mis is gegaan en hoe dat mogelijk opgelost kan worden.

Schorsing vergadering t.b.v. het stemmen
De vergadering wordt geschorst zodat de leden hun stem kunnen uitbrengen op de gevraagde besluiten en het
bestuur vervolgens de stemmen kan tellen en optellen bij de voorafgaand aan de vergadering uitgebrachte
stemmen.

De stemming sluit om 20.35 uur.

Heropening vergadering
Geert heropent de vergadering en maakt de uitslag van de stemmingen bekend.
De uitslag is weergegeven bij het betreffende agendapunt in dit verslag.

12. Sluiting
Geert bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng (via de chat) en sluit de vergadering.
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