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Notulen Bestuursvergadering  26 juni 2020 

 

Locatie:  Thuis via Bluejeans van 14.00-16.00 uur 

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

Keijsers 

 
 

1. Opening  

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er is een mail verstuurd gericht aan alle ECHA leden die niet afkomstig was van ons. De 

vraag is welk mailadresbestand hiervoor wordt gebruikt, of daar door de leden toestemming 

voor is gegeven en waarom er geen opt-out is om uit dat mailbestand te kunnen komen. 

Simone neemt contact op om te bespreken hoe dit zit.  

Tevens nemen we een bericht op in de nieuwsbrief over op welke manier informatie kan 

worden gedeeld met onze leden. Aangewezen plek hiervoor is namelijk het Prikbord op de 

website.  

 

3.  Vaststellen notulen 17 april 2020  

Vastgesteld zonder opmerkingen.  

 

4.  Voorzitter 

- Toekomst Vereniging: in het verleden is de ambitie geuit om een beroepsvereniging te 

worden. We zijn benieuwd naar wat de winst hiervan zou zijn. Er bestaan al het 

Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid en de Beroepsvereniging Onderwijs. Wij willen dit 

gesprek graag met de leden voeren. Dit is pas mogelijk op de volgende Intervisiedag.  

- De regel is dat leden van onze vereniging minimaal een maal per jaar bij een Intervisie 

aanwezig zijn. Leden die dit de afgelopen jaren niet gedaan hebben, gaan daar op 

aangesproken worden en zullen op non-actief gezet worden in het ledenbestand.  

- RCSW heeft aan ons gevraagd of wij willen nadenken over mogelijkheden om de 

afgestudeerde RITHA leden toe te voegen aan ECHA Nederland. Wij zien hier voor- en 

nadelen aan. Het gesprek hierover zal met onze leden gevoerd moeten worden op de 

eerstvolgende Intervisiedag.  

 

5.  Intervisie 

- RCSW is bezig met de Terugkomdag die op 7 oktober 2020 zou plaats vinden. Het lijkt niet 

mogelijk te zijn om een betaalbare anderhalve meter variant te maken. Er wordt onderzocht 

of er een online variant mogelijk is. Wij zouden het heel fijn vinden als er bijvoorbeeld een 

of twee Keynote Speakers te horen zou zijn via een online medium. Rianne stelt voor om 

hiervoor bijvoorbeeld te denken aan de spreker die we voor maart hadden aangeleverd 

(Sabine …..) 

- Nu de intervisie van maart niet door is gegaan en het er naar uit ziet dat de intervisie van 

oktober ook niet door zal gaan, adviseren we de leden om elkaar op te zoeken voor mini 

intervisies via een online medium. Indien nodig met hulp van ons. Komt in de nieuwsbrief.  

- Datum voor de intervisie dag volgend voorjaar: zaterdag 20 maart 2021 

 

6.  Penningmeester 



ECHA Specialisten 

Hoogbegaafdheid   2 

 

 

 

- Er zijn op dit moment nog vier leden die hun contributie niet betaald hebben. Ieder 

bestuurslid belt een van deze leden.  

- Wij hadden een kraam besteld op het Festival van het Talent. Zij willen dit in Oktober door 

laten gaan en vragen of we komen, of dat we ons geld daar willen laten. Afhankelijk van de 

datum kijken we of er iemand aanwezig kan zijn namens ons.  

 

7. PR en Website 

- Er was een vraag gekomen over het niet werken van de zoekfunctie op onze website. Hier 

wordt aan gewerkt.  

- Nieuw promotiemateriaal is in oktober klaar.  

G-mailadres is aangepast, wie daar nu naar toe mailt krijgt een automatische reply. Als 

iemand via de website mailt gaat er een automatische kopie naar dit g-mailadres, dat wordt 

z.s.m. stopgezet.  

- Willen we naast Facebook en LinkedIn ook andere Social Media. Aangezien dat alleen maar 

werkt als je dat heel actief bij houdt en veel nieuws hebt, is het antwoord voor nu: nee.  

- De banner is verdwenen. Er komt een nieuwe Nederlandse. Over een Engelse denken we 

nog even na.  

 

8.      Secretariaat 

Geen mededelingen.  

 

9.  Aanwezigheid extern 

 Eventueel oktober, Festival van Talent, indien haalbaar.  

 

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: 

11 augustus afstemmoment is gecancelled vanwege vakanties 

25 september vergadering (online of op locatie?) 

19 oktober afstemmoment via BlueJeans 

27 november vergadering 

 


