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Notulen ledenvergadering 20 maart 2021
Locatie: online via Zoom

1.

Welkom en mededelingen
-We verwelkomen 9 nieuwe aanwezigen
-De NOT (Nationale Onderwijs Tentoonstelling) is van 30 november-4 december in de
jaarbeurs in Utrecht. Voor wie daar een rol wil spelen: meld je bij het bestuur.

2.

Vaststellen notulen
-In maart 2020 is er geen jaarvergadering geweest vanwege Corona. Daarom zijn er geen
notulen om vast te stellen.
De notulen van januari 2019 en oktober 2019 zijn daardoor niet vastgesteld. Leden hebben
na vandaag een week de tijd om te reageren met eventuele opmerkingen over de notulen
van januari en oktober 2019, daarna zijn de notulen vastgesteld.

3.

221 leden inmiddels, we groeien door!
- Er zijn veel nieuwe profielen op de website. Op 12 maart 2021 waren er 119 ingevuld.
Wanneer mensen ons benaderen verwijzen we naar de website, dus zorg dat je profiel daar
goed is ingevuld.

4.

Financieel jaaroverzicht en begroting
- De penningmeester neemt deze met ons door. Afgelopen jaar hadden we minder onkosten
doordat er geen fysieke bijeenkomsten zijn geweest.
De kascontrole zal dit jaar online moeten plaatsvinden, we vragen de kascommissie of dat
kan.
Meteen ook volgend verzoek: is er iemand die zich wil aanmelden voor de kascommissie.
Begroting:
De website wordt iets duurder.
De bijdrage aan ECHA Europe gaat omhoog omdat we meer leden hebben.
De kosten voor het bestuur gaan omlaag omdat we ook na Covid gedeeltelijk online blijven
vergaderen.
Leden komen met voorstellen om het overschot in kas te besteden, bijvoorbeeld korting op
het ECHA-congres of een gezamenlijk diner bij het Congres.
Lever graag ideeën aan voor besteding van het overschot! Op de volgende ledenvergadering
nemen we daar een besluit over.
Desiree Houkema vraagt namens het NTCN om daarbij betrokken te worden zodat het
organisatorisch meteen meegenomen kan worden.

5.

Voorstellen vanuit het bestuur
- Actualiseren Huishoudelijk Reglement.
- Toevoegen lidmaatschapsvarianten
Stukken zijn meegestuurd bij uitnodiging vergadering.
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Vraag: in de statuten wordt een url genoemd, is het wellicht beter om algemeen te
verwijzen naar de website van het netwerk?
Opmerking: bij het toevoegen van de lidmaatschapsvarianten: de ECHA opleiding zelf moet
er nog bij staan.
Vraag: waarom staat er dat leden de van de ethische gedragscode van het NOBCO moeten
onderschrijven?
Antwoord: Dat stond er altijd al in, iedereen die lid wordt onderschrijft dat. We
onderschrijven de ethische gedragscode, je hoeft geen lid te zijn.
We hebben onderzocht of we een beroepsvereniging kunnen worden, we voldoen al aan
alles om dat te kunnen doen, maar ECHA leden hebben niet één beroep (de een is coach, de
ander docent of psycholoog).
Vraag: waarom hebben we een klachten regelement?
Antwoord: dit hebben we vooral voor de leden die zelf geen klachten regelement hebben.
Voor de leden die dat wel hebben is het extra. Dit is puur bedoeld als kwaliteitsborging voor
je klant. Je kunt je klant wijzen op deze regeling of op je eigen regeling.
Na deze vragen gaan we over tot de stemming:
Begroting:
Ja:
48 stemmen
Onthouding: 1 stem
Nee:
0 stemmen
Begroting is aangenomen
Goedkeuring huishoudelijk regelement:
Ja:
46 stemmen
Onthouding: 3 stemmen
Nee:
0 stemmen
Goedkeuring toevoegen lidmaatschappen (met toevoeging van de ECHA variant die
er nu niet bij staat)
Ja:
45 stemmen
Onthouding: 3 stemmen
Nee:
1 stem

6.

Rondvraag
- Willeke: Niet alle stukken staan op de website. Liever daar dan meesturen.
Antwoord: wij zullen beide doen.
-Sjoerd Dirk: ik heb geen uitnodiging gehad voor de terugkomdag doordat het verzonden
vanuit een info@mailadres.
Antwoord: Vanuit ons zorgen wij voor regelmatige informatie via nieuwsbrieven, waardoor
je op de hoogte kunt zijn van alle activiteiten.
Rinske: waar meld ik me aan voor het bestuur.
Antwoord: bij het bestuur.
Hans: ik wil het bestuur danken voor de inzet!
Antwoord: dank daarvoor!
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Lilian: komen kleine intervisies op de website?
Antwoord: de regels voor intervisie bijeenkomsten staan op de website. Als ze vooraf
kenbaar zijn gemaakt kunnen ze op de website via het prikbord en tellen ze ook mee voor
de verplichte aanwezigheid.
Anja: ik zou graag een bewijs willen hebben van deelname aan de intervisie van vandaag
voor het SJT.
Antwoord: we hebben een sjabloon gemaakt, als je een bewijs wilt hebben: mail het
bestuurslid Intervisie Rianne: intervisie@echanetwerk.nl
Marieke: zijn er mensen actief bezig met ACT?
Antwoord: dit is een mooie vraag voor op het prikbord!
Irmgard: Zouden we willen heroverwegen om een beroepsvereniging te worden. Wij
functioneren wel al als een beroepsvereniging, het zou statutair vastgelegd kunnen worden.
Antwoord: we gaan dit weer opnieuw onderzoeken. Leden die hierover mee willen denken
graag melden bij de voorzitter Ragnild: voorzitter@echanetwerk.nl
7.

Afsluiten vergadering

