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Verslag ledenvergadering 9 juni 2018
Locatie:

WillemWijs school, Rembrandtlaan 18, Sprang Capelle

Tijd:

Start vergadering 10.00 uur tot max. 10.30

Aanwezig:
zie aanwezigheidslijst juni 2018
__________________________________________________________________________
1. 48 leden worden om 10.10 van harte welkom geheten.
Het bestuur heeft helaas weer afscheid moeten nemen van de twee in de
januarivergadering aangestelde nieuwe bestuurders. Door deze plotselinge wijziging na de
taakverdeling en overdracht heeft het overgebleven bestuur deze vergadering niet goed
kunnen voorbereiden. Onder andere zijn de benodigde stukken met informatie voor punt
4 niet tijdig bij de leden aangekomen.
Het bestuur doet een dringende oproep aan leden zich alsnog te melden voor een
bestuurstaak. Een oud-bestuurder verwoorde het als volgt: bij de oprichting namen we
ons voor om de beurt ieder lid een tijdje deze vrijwillige taak op zich te laten nemen!
- Daarna volgen enkele huishoudelijke mededelingen

2. Van de agenda wordt punt 4 aangepast.
We kunnen de statuutwijziging niet volgens de regels in stemming brengen.
Leden pleiten ervoor deze dag aandacht te besteden aan het probleem “thuiszitters”
3. De notulen van de ledenvergadering van 13 januari 2018:
zijn in bijlage bij de agenda vooruit meegestuurd en worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Zittingsduur bestuursleden en aanpassing statuten:
Het voorstel van statuutwijzigingen om de zittingsduur van bestuursleden uit de statuten
te halen en langer mogelijk te maken is in januari door de aanwezigen aangenomen. Maar
omdat niet de helft van de leden aanwezig waren, is een tweede stemmingsronde nodig
waarbij het niet meer van belang is hoeveel leden aanwezig zijn. Helaas zijn de benodigde
stukken en informatie rond de stemming niet voldoende en tijdig onder de leden
verspreid. Daarom is alleen de mening van de aanwezigen gepeild, niemand was er tegen.
Wel werden nogmaals wat alternatieven naar voren gebracht. Het punt zal voor januari
worden voorbereid en op de agenda komen om alsnog in stemming te worden gebracht.
5. Communicatie en website:
Er wordt hard aan de website gewerkt,maar het is nog niet zover dat we wat kunnen laten
zien. Een bestuurslid dat zich met PR bezig wil gaan houden is van harte welkom. 2 leden
van een eerdere werkgroep PR geven het bestuur mee wel mee te willen denken.
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6. GDPR
Het bestuur heeft zich er nog niet concreet over gebogen. Wel is bij de ontwikkeling van
de nieuwe website de privacy nadrukkelijk in beeld en zullen veel van mogelijke
problemen daarmee zijn opgelost. Het bestuur moet hiermee verder aan de slag en
vraagt ervaringsdeskundigen onder de leden zich te melden en hierbij te helpen.
7. Rondvraag:


Marieke van der Zee geeft aan dat op scholen het pedagogische stuk moeilijk blijft.
Zij tipt een training / opleiding bij het NIVOZ “het kind”



Cathelijne meldt dat de ECHA opleidingen goed blijven lopen. Challenges van het
CBO kunnen ook in de klas gegevens worden zowel in PO als VO. Kosten hiervan?



Een ECHA afgestudeerde doet in haar nieuwsbrief een oproep aan ouders om hun
kind dat op school onvoldoende passend onderwijs krijgt thuis te houden. Het lijkt
Lilian geen goede oplossing voor het probleem en heeft hierin twee wensen:
o Wat zouden wij die ouders wel willen/kunnen aanraden?
o Kan onze Vereniging deze persoon aanspreken op haar uitlatingen?



Desiree meldt dat er in samenwerking van SLO, ministerie en IHBV onderzocht
wordt wat werkt bij uitval van jongeren. Bij nu jong volwassenen die destijds bij
het CCL opgevangen wordt gekeken naar redenen, aanpak en resultaten. Welke
factoren voor succes zijn vast te stellen? Enige concrete resultaten kunnen helpen
de vragen van aanwezigen te beantwoorden rond thuiszitters. Besloten wordt in de
eerste intervisie ronde hierover in de plenaire zaal met info te starten.



Els meldt als penningmeester dat veel leden nog niet betaald hebben. Zij doet een
oproep aan leden om dat te controleren en alsnog te betalen. Al die mensen
aanmanen is een flinke klus voor een vrijwilliger!



Lilian voelt zich gehoord door de aanwezigen wat betreft haar negatieve gevoel bij
een oproep door een Mede-ECHA specialist het kind thuis te houden. We delen die
visie hier niet in de vereniging en de ECHA opleiding neemt de “klacht” mee terug.

