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Notulen Bestuursvergadering  6 september 2019 

 

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

Keijsers 

 

Locatie: NH Hotel Amersfoort  van 13.00 tot 15.30 uur 

 

 
 

1. Opening  

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Geen ingekomen stukken of mededelingen  

 

3. Notulen 17 mei 2019 actielijst 

- Notulen vastgesteld 

- Actielijst bijgewerkt. 

 

4. Voorzitter 

- Notarisbezoek i.v.m. statutenwijziging: is gebeurd. Martin zet de gewijzigde statuten op 

de website 

- Voorstel zittingstermijn/verlenging moet naar de leden. Rianne zet de tekst klaar. Martin 

onderzoekt of het via de website kan, anders via Mail Chimp met tekst in de mail (omdat er 

geen bijlagen bij kunnen).  

- punten voor ledenvergadering:  

-Voorstel bespreken + stemmen 

-Benoemen: nog niet iedereen een profiel heeft aangemaakt op de website en dat ze 

kunnen aanvinken waar ze automatische updates van willen ontvangen.  

-Benoemen: nog 23 leden niet betaald, hebben drie herinneringen gehad, worden na 

de derde herinnering op non-actief gezet.  

 

5. Intervisie 

- Terugkomdag/intervisiedag 2 oktober 2019  

Rianne heeft geen afspraak kunnen maken met Miran en Sanne. Zij hebben aanmeldingen,  

sprekers en uitnodiging geregeld. Rianne wordt geïnformeerd over voortgang.  

De uitnodiging voor de terugkomdag heeft nog geen tijdstippen, en ledenvergadering en 

intervisie worden niet vermeld. Rianne gaat hier achter aan.  

Rianne heeft geregeld dat ECHA leden ‘ECHA lid’ op hun naamsticker krijgen te staan.  

Rianne zorgt voor een evaluatiemail, die op 3 oktober door Martin kan worden verzonden 

naar deelnemende leden.  

 

9.  Penningmeester 

- 23 leden hebben nog niet betaald. Er zijn al twee reminders gestuurd, nu laatste 

reminder, dan worden ze op non-actief gezet. Dit wordt ook op de ledenvergadering 

genoemd.  

- Els gaat onderzoeken of het mogelijk is om een Tikkie te sturen met de laatste reminders 
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- Nieuwe aanmeldingen gaan nog automatisch naar de g-mail, dat moet naar het mailadres 

van de Penningmeester zijn. Martin zorgt hiervoor.  

- Bij aanmelding moet de mogelijkheid tot aanvinken van een automatische incasso weg, 

want die mogelijkheid is er helemaal niet. Martin zorgt hiervoor.  

- Door geen reactie van ECHA Europe heeft Els nog steeds de Europese bijdrage van de 

leden niet kunnen betalen. Els zoekt opnieuw contact, met ditmaal een cc naar de 

voorzitter. 

- In de begroting van volgend jaar moet ook vermeld worden wat er op de bankrekening 

staat.  

 

10. PR en Website 

 - Werkgroep Talentstimuleren: Martin regelt  

- Martin heeft voorstel voor de folder laten zien. Na wat kleine wijzigingen kan die naar de 

drukker. Voor 2 oktober klaar.  

- Tevens de boekenlegger. We besluiten 1000 stuks full colour tweezijdig voor 275,- want 

goedkoper in grote hoeveelheden. Voor 2 oktober klaar.  

- Martin zet de terugkomdag op Facebook 

- We maken een filmpje ter introductie ECHA Nederland. Simone schrijft draaiboek, met 

gebruik van ppt (presentatie Ravesteijn 2018 Dropbox map ECHAbestuur PR). Denk om 

juiste webadres! Ragnild zoekt contact met mogelijke filmer.  

 

11.     Secretariaat 

- Er wordt nog gemaild naar het g-mail-account. Daar moet een auto-reply komen, waar het 

nieuwe adres in staat. Martin zorgt daar voor.  

- Er moet weer een nieuwsbrief komen 

- Klachtenprocedure moet nog op de website, Simone maakt tekst af, Martin plaatst op de 

website  

 

12.  Aanwezigheid extern 

 - Ragnild neemt contact op met Miran voor de data van Studiedagen.  

- Simone eventueel de 15e november naar het Seminar als er nog geen filmpje is.  

          - Meerdere bestuursleden zijn aanwezig bij SLO conferentie en NTCR(?) 

 

12. Rondvraag en sluiting 

Els zegt dat het nu wel mogelijk is om iemand wel te activeren op de website zonder dat die 

zichtbaar is. Nu vraagt zij zich af of als zij iemand afvinkt/weghaalt of die dan achter de 

schermen nog wel er in staat. Antwoord is: waarschijnlijk wel want het zijn 2 gescheiden 

administraties. Martin vraagt na.  

 

Volgende vergaderingen: 

Woensdag 2 oktober korte ledenvergadering 

Vrijdag 22 november 13:00-15:30  

 

 

 


