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Notulen Bestuursvergadering 17 mei 2019
Aanwezig:

Rianne van de Ven, Ragnild Zonneveld, Els Hegemans, Martin Timmer, Simone
Keijsers

Locatie: NH Hotel Amersfoort van 14.00 tot 16.30 uur

1.

Opening

2.

Ingekomen stukken en mededelingen
Geen

3.

Vaststellen notulen 4 maart 2019 en doorlopen actielijst
Vastgesteld

4.

Voorzitter
- Els en Ragnild maken afspraak voor notarisbezoek i.v.m. statutenwijziging vóór de zomer.
Beschrijving zittingstermijn gaat uit de statuten. Daarna is het mogelijk om via het
huishoudelijk regelement zittingstermijnen te veranderen.
Voorstel: Besluit zittingstermijn/verlenging
1e termijn 3 jaar (in verband met continuïteit).
Verlengen per 2 jaar. Onbeperkt aantal verlengingen.
Belangrijk is om het schema van aftreden in de gaten te houden, zodat er steeds ervaren
mensen in het bestuur zitten.
Tussentijds stoppen is altijd mogelijk.
Wanneer leden het niet eens zijn met het verlengen van leden in het bestuur is het altijd
mogelijk om een tegenkandidaat aan te dragen.
Wanneer leden van de vereniging het niet eens zijn met het functioneren van zittende
bestuursleden is het mogelijk om een motie van wantrouwen in te dienen.
De situatie van het huidige bestuur en overgangsregeling:
Ragnild: 3e bestuursjaar van 1e termijn
Rianne: 3e bestuursjaar van 1e termijn
Els : 2e bestuursjaar van 1e termijn
Martin en Simone: 1e bestuursjaar
Ieder jaar in januari inventarisatie hoe het met de termijnen zit.
In bijlage voorstel zoals besproken op ledenvergadering januari 2019
- Terugkoppeling overleg samenwerking RCSW:
* Gezamenlijke wens om Terugkomdag opleiding en Intervisie dag vereniging te
koppelen. Probleem is vooral financiën, de terugkomdag wordt tegen kostprijs
gedaan.
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Normaal prijs:110,-.
Bij ontvangen diploma: 75,Leden ECHA vereniging gaan bij gezamenlijke dag ook 75,- betalen.
 De ECHA opleiding gaat gemoderniseerd worden, gaat waarschijnlijk ook RITHA
heten. Nederlands sprekende afgestudeerden van de internationale opleiding kunnen
ook lid worden van Vereniging ECHA Nederland. Anderstaligen niet. We kunnen wel
meedenken en adviseren over alumnivereniging voor internationale studenten.
5.

Intervisie
- Terugkomdag/intervisie dag 2 oktober 2019
* Rianne maakt afspraak met Sanne en Miran over terugkomdag
* 2 keynote speakers: verzoek om mee te denken
* 1 x intervisieronde
* Moment voor ledenvergadering
* Waken over inhoud (vanwege afstudeerpresentaties)
* Veel reclame gaan maken, goed aankondigen (nieuwsbrief!)
* Evenement + aanmelden gaan nu via SLO. Martin zoekt uit of het mogelijk is via
Website of feed via SLO?
- Datum volgende intervisie: 21 maart. Mogelijke locatie: Corlaercollege Nijkerk (school
Martin)

9.

Penningmeester
- ledenadministratie
Gecheckt: 1 lid nog niet geactiveerd omdat deze niet zichtbaar op de site wil. Martin zoekt
uit of dat mogelijk is (Els heeft inmiddels uitgevonden dat dat kan)
- Ragnild vraagt om overzicht wat er op de rekening staat. Dit moet voortaan ook in
financieel jaaroverzicht staan.

10.

Website en PR
- Gmail moet nog doorgestuurd worden naar nieuwe emailadressen
- Ieder moet zelf nieuwe email instellen en doorgeven aan Martin
- Martin heeft contactformulier aangepast, zodat mensen niet meer ECHA mailen als ze een
expert willen mailen.
- Martin zoekt uit: automatische mail bij nieuw lid, waar gaat die nu naar toe?
- N.a.v. vraag Albert Kaput: hoe zit het met de klachtenprocedure (bij onvoldoende
functioneren ECHA lid). Er was een formulier voor ge-update (de oudere versie in Dropbox
onder statuten/regelementen). Rianne weet updates nog en zal oude versie bijstellen.
Martin zet het op de website.
- Martin neemt contact op met Irene Dekker voor ontwerp kaartje en bestelt daarna nieuwe
voor 35 a 40 euro.
- Rianne heeft nog veel pennen en visitekaartjes
- In plaats van folder zullen we boekenlegger doen (Nu? Wie?)
- Martin zoekt uit of de nieuwsbrief via de website verzonden kan worden. Eerste
nieuwsbrief nu nog per mail, dan via functionaliteit website. (Nog niet ieder lid heeft zijn
profiel geactiveerd)
- Ledenadministratie en profielen: adreswijziging moet doorwerken, Martin checkt.
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- LinkedIn ECHA groep en Twitteraccounts: Martin gaat achter Desiree aan voor de
inloggegevens. Linked In groep is onzichtbaar?
11.

Secretariaat
- Els heeft gecheckt dat alle leden ook daadwerkelijk een diploma hebben. Rianne koppelt
dit terug aan degene die hier een vraag over stelde

12.

Aanwezigheid extern
- 21 juni Studiemiddag en diploma uitreiking in Soeterbeeck: Els gaat wellicht?

12.

Rondvraag en sluiting
Volgende vergaderingen:
Vrijdag 6 september 13:00-15:30
Woensdag 2 oktober korte ledenvergadering
Vrijdag 22 november 13:00-15:30

