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Notulen Bestuursvergadering  17 april 2020 

 

Locatie: thuis via bluejeans van 13.15 tot 15.15 uur 

 

 
 

1. Opening  

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn een aantal mails gekomen met betuigingen van blijdschap en dankbaarheid dat 

Ragnild en Rianne nog langer bestuurslid willen blijven.  

 

3.  Vaststellen notulen 7 febr./3 mrt. 2020  

Vastgesteld zonder opmerkingen.  

 

4.  Voorzitter 

- Ragnild heeft een mail gestuurd aan Lianne m.b.t. vraag ECHA Europe (financieel): 

waarom zijn er maar zo weinig andere leden buiten de Nederlandse leden. Te weten 39. Het 

is Liannes intentie daar iets aan te doen als zij voorzitter wordt. We zullen dit in de gaten 

houden en vragen blijven stellen.  

- Stemming over de begroting en over het samen blijven gaan van de Intervisie dag en de 

Terugkomdag:  

 Vandaag een herinneringsmail 

Dinsdag 21 april 17.00 sluit de stemming 

Na het tellen van de stemmen sturen we een mail aan de leden met de uitslag. 

 

5.  Intervisie 

- We vragen de sprekers of zij kunnen en willen op 7 oktober, er van uitgaand dat we dan 

weer kunnen samenkomen.  

- Als na de stemming blijkt dat we weer samen gaan met de terugkomdag van de ECHA-

opleiding, gaan we meteen een gesprek aan over de invulling van de dag, om te zorgen dat 

we meer betrokken zijn bij het programma. Hierbij zullen we de punten die bij de evaluatie 

naar voren zijn gekomen ook meenemen.  

- Els stelt voor om na te denken of we Juliette Walma-van der Molen willen benaderen als 

spreker, naar aanleiding van haar boek (Info op prikbord).  

 

6.  Penningmeester 

Lidmaatschap 2020: de tweede herinnering is verstuurd. Nu zijn er nog 19 mensen die 

moeten betalen. We sturen nog een derde herinnering, met het verzoek sowieso iets te 

laten horen. Het kan zijn dat mensen financiële problemen hebben door de Corona crisis.  

Er zijn twee nieuwe leden en vier nog ‘hangende’ nieuwe leden.  

 

7. PR en Website 

 - Website draait goed. Contact is goed.  

- Bedrijf waar Martin mee in contact was over banners is failliet. Hij is in contact met nieuwe 

bedrijf.  
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- Aantal Facebookleden stijgt. Martin gaat komende tijd actiever met Social Media aan de 

slag.  

- Martin maakt een afspraak met Rianne over de Google Inlog om de Gmail auto reply in te 

kunnen stellen.  

- Els geeft aan dat bij het toevoegen van nieuwe leden op de website er achternamen 

verdwijnen van andere leden. Dit is al vanaf het begin van de nieuwe website zo. Martin 

gaat er achter aan.  

 

8.      Secretariaat 

Ingekomen mail van Hans van Elten over zijn vriendschap met Prof. Dr. Frans Mönkz. Diens 

bibliotheek staat nu bij Hans. 

  

9.  Aanwezigheid extern 

 Voorlopig n.v.t. 

 

10.  Doorlopen actielijst 

 Gedaan 

Film en Interviews leden hebben even geen prioriteit door Corona crisis.  

 

11. Rondvraag en sluiting 

 Geen punten voor de rondvraag 

 

Volgende vergadering: 

12 mei Bluejeans kort contact 

26 juni reguliere vergadering 

 


