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Notulen Bestuursvergadering  22 november 2019 

 

Aanwezig:  Rianne van de Ven (via skype), Ragnild Zonneveld, Els Hegeman, Simone Keijsers 

Afwezig:  Martin 

 

Locatie: Restaurant de Overburen, Amersfoort  van 13.00 tot 15.30 uur 

 

 
 

1. Opening  

 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

- mensen konden hun status niet veranderend op website na behalen diploma.  

- mail Henny van Hal: ze mist informatie/nieuwsbrief. En Talentpoint staat nog op haar 

naam 

- Mail van Theo van Waarden, van KRHB register met het verzoek of wij inzicht kunnen 

geven of sommige leden actief deelnemen aan intervisiedagen.  

Laatste check was 2018.  

Rianne checkt, degenen die niet actief deelnemen, worden op de website inactief gezet. Dit 

wordt aan de betreffende persoon gemeld. Meer informatie kunnen wij in verband met de 

Privacy niet geven.  

 

 

3. Vaststellen notulen 6 september 2019 en doorlopen actielijst 

- notulen vastgesteld 

 

 

4. Voorzitter 

- vooruitblik 2020: wat zijn onze plannen? 

De bestuursperiode van Rianne en Ragnild verloopt, zij willen graag verlengen.  

Beroepsregister? Wij doen een vooronderzoek: wat houdt het in en dan voorstellen op de 

ledenvergadering.  

Vragen aan de deelnemers wat zij zouden willen. Simone gaat voorstel maken. We gaan 

Google forms gebruiken. Daarna werkvorm voor intervisie dag maken.  

 

NOT nationale onderwijs tentoonstelling stand. 21 januari 2021 noemen op 

ledenvergadering 

Porto september 2020 arrangement regelen? Ragnild gaat uitzoeken.  

ECHA 2022: Ragnild en Rianne zitten er in, Els, Simone en Martin er ook bij.  

 

 

5. Intervisie 

- terugkomdag/intervisiedag 2 oktober 2019: evaluatie 

Onze eigen input:  

Ronde tafel lijkt geen optimale werkvorm te zijn 

Intervisie rondes heel positief ervaren 
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Niveau workshops niet altijd goed 

Accreditatie SKJ van de intervisie is niet mogelijk in verband met supervisie eisen 

Samenwerking in de voorbereiding mag geoptimaliseerd worden 

Grote opkomst van onze leden! 

4 december Ragnild overleg met CBO ( niet vergeten: factuur terugkomdag) 

 

- intervisie dag 21 maart 2020: waar, ideeën keynote?  

Bij Corlaercollege Martin? 

Keynote: Willy de Heer? 

Kees van Overveld? Interessant! Kan helaas niet.  

Ledenvergadering: we zullen gaan vragen of we moeten continueren een maal per jaar 

samen met terugkomdag? We maken een voorstel ter stemming. Bij continuering eventueel 

verlagen contributie? 

NOT nationale onderwijs tentoonstelling stand. 21 januari 2021 noemen op 

ledenvergadering 

Accreditatie bespreken 

Beroepsvereniging bespreken 

Verlengen Ragnild en Rianne  

Porto arrangement? 

 

 

9.  Penningmeester 

- De nieuwe begroting moet worden opgesteld: veranderingen met intervisie moeten 

toegevoegd, en wat er in kas is 

- ECHA Europa: contact verliep moeizaam, ze bleken nieuwe mailadressen te hebben. Toen 

bleek dat ze geen recente gegevens hadden, opnieuw gestuurd, nu is het duidelijk en de 

rekening komt. Emily Daly is nieuwe contactpersoon (ook veranderen in grote 

takenbestand, e-mail: Emily.daly@dcu.ie) 

- Tikkie is te complex. Betaling via website wordt Mollie payments 

 

 

10. PR en Website 

 - materialenkist updaten: volgende vergadering 

 - visitekaartjes en pennen en banners ook volgende keer 

- folder en boekenleggers zijn klaar 

- film: moet er nu komen: Simone maakt draaiboek. Ieder reageert dan Ragnild contact 

met filmer 

- Website heeft veel tijd en geld gekost en wordt nu niet actief gebruikt. Bestuur moet zelf  

goed voorbeeld geven en posten. Mensen vragen te activeren.  

Als er iets op fb gepost wordt ook op site zetten! 

 

11.     Secretariaat 

 - huishoudelijk reglement en klachtenregeling op de website plaatsen: Martin 

- Nieuwsbrief behoeft aandacht: ieder schrijft stukje over eigen deel binnen twee weken, 

Simone en Ragnild maken nieuwsbrief af 

Er in:  

Opzeggen voor 1 januari anders gaan we er van uit dat je lid blijft.  
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Accreditatie: leden vragen wat ze willen. Rianne doet voorzet 

Keynote ideeën vragen 

Wil je in de pr kist? Flyer, boek enz. Geen visitekaartjes. 

Simone tikt met Martin Mailchimp af. Vaker mail sturen! 

 

12.  Aanwezigheid extern 

 - aanwezigheid met stand op de SLO conferentie, beide dagen geweest 

- seminars opleiding  9 en 10 mrt en 2 juni ’20 Rianne en Ragnild zijn er 

 - studiedagen 7 febr ’20 en 19 juni ’20 vd Valk – Lent: Ragnild en Simone verdelen 

           

12. Rondvraag en sluiting 

Namen van afstudeerders graag doorgeven aan Els zodat zij weet wie aspirant-af is.  

 

 

Volgende vergaderingen: datumprikker voor 5 vergaderingen en tussendoor videoconferencing met 

Bluejeans om actielijst door te nemen.   

 

 

 

 


