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Notulen Bestuursvergadering  25 sept 2020 

 

Locatie: via bluejeans van 13.00 tot 15.30 uur 

Aanwezig: Ragnild, Rianne, Els, Martin 

 
 

1. Opening  

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

 Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

3.  Vaststellen notulen 26 juni 2020  

 Notulen zijn goedgekeurd. Graag definitieve versie weer in PDF naar Martin. 

 

4.  Voorzitter 

     Ledenvergadering zal plaatsvinden op 21 maart 2021. Dit graag opnieuw in de nieuwsbrief  

 (Simone). 

 Op 27 november dit item terug laten  komen op de bestuursvergadering om een en ander 

verder uit te werken. 

Voor de ledenvergadering op 21 maart:  

- Els geeft op 27 november uitsluitsel of zij zich herkiesbaar wil stellen voor de functie  

 van penningmeester. 

- Hoe gaan we om met de financiën van de vereniging? (overschot) 

- Conferentie 2022 eerste brainstormsessie houden met het bestuur. 

 

Martin zal de mogelijkheden omtrent Zoom onderzoeken. Dit in het geval de terugkomdag 

online plaats zal moeten vinden. 

   

5.  Intervisie 

 7 oktober terugkomdag via Zoom. Reminder in de nieuwsbrief zetten. (Simone) 

 

 Op 20 oktober 2020 (online incheck moment bestuur) zal een bestuursbesluit plaatsvinden 

omtrent een eenmalige contributieverlaging van 35 Euro per persoon (ivm Corona crisis en 

het daardoor goedkoper uitkomen van de terugkomdagen) 

 

6.  Penningmeester 

 Triodos: nieuwe vraag om legitimatie. Het gehele bestuur graag alle gegevens aanvullen. 

 

7. PR en Website 

 Alle notulen en jaarvergaderingen komen onder het kopje bestuur bij “Ledenportaal 

bestuursvergaderingen, jaarvergaderingen, intervisiedagen” te staan. Er komt een 

standaard link op het prikbord als kennisgeving. 

LinkedIn: Onderzoeken of het profiel van de pagina op openbaar gezet kan worden. 

Banners, pennen en nieuwe visitekaartjes laten we begin volgend jaar maken. (januari-

februari 2021) 
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8.      Secretariaat 

 Nieuwsbrief oktober:  

- Alle bestuursleden leveren weer een artikeltje aan. 

- Verslagje terugkomdag (Simone) 

- SLO conferentie 2 april 2021 alvast noemen. 

 

Contact zoeken met Desirée Houkema over Emailverkeer naar ECHA specialisten (ivm AVG) 

 

9.  Aanwezigheid extern 

 - Klankbordgroep NTCN maandag 16 november Nijmegen-Lent 15:00-17:30 uur 

- Seminar RITHA vrijdag 13 november  

 

10.  actielijst 

 (zie hieronder) 

 

11. Rondvraag en sluiting 

 Datumprikker voor de vergaderingen van 2021 wordt door Ragnild verstuurd. 

 

 

 

 


