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Notulen Bestuursvergadering 27 nov 2020
Locatie: via zoom van 13.00 tot 15.30 uur

1.

Opening
Aanwezig: Els, Rianne, Ragnild, Simone haakt later aan, Martin afwezig m.k.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen
- Mails vanuit Simone – voor inlog ECHA Europe: mail op 12 okt vanuit
wordpress@echa-site.eu. In de nieuwsbrief: mail geweest om in te loggen op nieuwe site.
Geen mail gehad? Meld het aan Els -> neemt contact op met Colm
- Verspreiden vacature RITHA-docent
- Mededeling Martin: tijdelijk stap terug wegens privé omstandigheden
- Els krijgt nog steeds bericht dat bij Triodos geregistreerd moet worden.

3.

Vaststellen notulen 25 sept/20 okt
Verzoek notulen als bestand in de dropbox te plaatsen om makkelijker terug te kunnen
vinden, en de mailadressen van echanetwerk.nl te gebruiken.
Notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de website worden geplaatst.

4.

Voorzitter
Terugblik eerste online bijeenkomst, ideeën en plannen nieuwe bijeenkomsten:
Enthousiast ontvangen, laagdrempelig, geeft energie en verbinding.
Idee: maandelijkse avond, workload verdelen over bestuur
- thuiszitters
- niet-westerse achtergrond
- op thema: vroegsignalering, PO, VO, HO, volwassenen, regionaal, onderwijs, zorg. In
break out rooms uiteen, aan het eind de opdracht om met elkaar een nieuwe afspraak te
maken in de zoom omgeving (zonder bestuur) -> Netwerken.
- casus inbrengen, intervisie, in break out rooms volgens incidentmodel van Rianne
- literatuur/onderzoek/boek bespreken. Onderzoek/artikel/boek door deelnemers laten
voorbereiden, kritische vragen stellen.
- scripties van afgestudeerde ECHA specialisten- Webinar
Initiatief proberen op te wekken vanuit de leden – zoom beschikbaar stellen. Bv casus op
prikbord en leden vragen aan te haken bij Zoom.
Rianne schrijft incident methode uit en plaatst op forum
Ragnild maakt verslag en plan voor nieuwsbrief. Avonden aankondigen via de mail en het
prikbord.
Rianne kan dinsdag 9 februari – intervisie en casuïstiek
Simone op woensdag 13 januari – niet westerse achtergrond – ervaringen en best practices
Ragnild op donderdag 10 december - thema thuiszitters – ervaringen en best practices
19:30 tot uiterlijk 21:30 uur
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Inloggevens Zoom niet delen met de leden. Instellingen: host hoeft niet aanwezig te zijn,
meeting begint zodra de eerste er is.
Vooruitblik ledenvergadering en voorstellen
- bestuur: Els verlengt tenzij er tegenkandidaten zijn
- beroepsvereniging brainstorm
- RITHA alumni en RITHA practitioner – mogelijkheden binnen ECHA netwerk. Naar analogie
van LBBO? – voorleggen aan leden en overleggen met Sanne. Ragnild maakt voorstel om
mensen mee te laten denken.
- Conferentie 2021 Porto
- Conferentie 2022 eerste brainstormsessie houden.
5.

Intervisie
20 maart 2021 – we gaan er van uit dat we nog niet fysiek bij elkaar kunnen komen.
2 goede sprekers ’s middags – ideeën genoemd in de evaluatie van 7 oktober, Sven vragen
voor scripties
Online ledenvergadering ‘s ochtends
Corlaer staat in optie, nog even zo laten
Max is 100 mensen in Zoom

6.

Penningmeester
Begroting 2021 – staat op de mail
Intervisie wel zo hoog laten, dan evt. weer teruggeven.
Zoom account op intervisiekosten
Bestuurskosten: kijken waar we fysiek en online kunnen afwisselen. Bijvoorbeeld 2 x fysiek,
en de rest online
We hebben een behoorlijk saldo. In de ledenvergadering een voorstel doen om een bepaald
bedrag op reserve te houden en de rest te gebruiken bij de conferentie van 2022. 20.000 op
reserve laten i.v.m. twee jaar uitgaven kunnen dekken, rest van reserve bij begroting 2022
gebruiken voor conferentie (bijv. diner, korting).
ICT ophogen i.v.m. toekomst , extra strippen nodig? Verhogen naar €1400
PR: banners, pennen etc?? €1100
Algemene kosten bestuur naar €1000
Check moment aanwezigheid? Van 7 oktober is er geen lijst. Volgend jaar wel weer een
checkmoment inplannen en leden aanspreken die niet komen.

7.

PR en Website
Niet besproken

8.

Secretariaat
Nieuwsbrief december
- oproep doorgeven diploma behaald
- verslag 25 november
- ideeën en planning zoom
- mail inlog ECHA Europe
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- profiel op website
Jaarverslag 2020 – opzet maken en aanvullingen vanuit het bestuur
Veel mails binnen, veel hulpvragen.
9.

Aanwezigheid extern
Klankbordgroep NTCN – goede bijeenkomst, veel uitwisseling. NTCN is speler op landelijk
niveau, ook politiek. Is ook verder geformaliseerd met o.a. Raad v Bestuur. Verbinden van
partijen in hoogbegaafd Nederland lijkt te lukken. Slide met betrokken partijen wordt steeds
groter. Het is nog steeds wat versnipperd, maar er komt steeds meer samenhang.
RATIO Nijmegen – start RATIO . Doel is o.a. wetenschappelijke onderzoeken en
onderzoekers verbinden, inhoudelijke afstemming, hopelijk gaat dat komen.
ECHA seminar – laatste in Soeterbeeck van de “oude” variant.
Voor nieuwe RITHA: toch het filmpje? Met hulp van RCSW?

10.

Doorlopen actielijst
Aangevuld en verwerkt

11.

Rondvraag en sluiting
Rianne: is het mogelijk dat Martin toch documenten of berichten gaat plaatsen? O.a.
facebook, website? Verwachting is dat het niet zo lang duurt. We kunnen wel de vraag bij
hem neerleggen, samen met vraag van Els. Centraliseren wat we van hem vragen, Ragnild
vraagt in één keer.

Vergaderdata volgend jaar
Vrijdagmiddag
15 januari 2021
5 maart
4 juni
24 september
19 november
Dinsdagavond
16 februari
20 april
24 augustus
26 oktober
7 december

