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Notulen Bestuursvergadering 19 november 2021
Locatie: via zoom van 13.00 tot 15.30 uur

1.

Opening
Ragnild opent de vergadering

2.

Ingekomen stukken en mededelingen
• Simone heeft momenteel te veel op haar bord. Ze blijft in het bestuur, maar neemt
minder taken op zich. Blijft wel de nieuwsbrief doen. Notulen vandaag: Rianne
• Vraag over deelnamebewijs intervisie tbv SKJ registratie -> naar Rianne
• Vraag over NOT, wordt later besproken
• Onduidelijke bewijs module 1. Els neemt contact op met Sanne Raven

3.

Vaststellen notulen en actielijst 24 sept 2021
• Martin: vraag over de actie: nieuwe e-mailadres ledenadministratie maken, zodat dit in
taakverdeling gesplitst van worden van penningmeesterschap. Toelichting gegeven
• Actie: Martin (met ondersteuning van Rianne) gaan het oude gmail-adres beëindigen
• Geen opmerkingen over de notulen. Hierbij vastgesteld.
• Actielijst doorlopen en geactualiseerd

4.

Voorzitter
• Voorstel verdeling reserves (mail 29 okt). Voorstel van Ragnild is besproken. Bestuur is
akkoord met hoogte kortingsbedrag. Voor de gratis plekken is besloten dat mensen dit
met een motivatie moeten aanvragen. Indien we meer dan aanvragen krijgen, kiezen
we voor loting. De namen zullen we niet bekend maken. Ragnild schrijft tekst voor
oproep
• Datumprikker – vergaderingen 2022 zijn vastgelegd, zie ook onderaan deze notulen

5.

Intervisie
•
De intervisieavond van 17 nov. was goed bezocht: 29 deelnemers. Enkele no-shows,
maar ook deelnemers die zich niet aangemeld hadden. Door het niet beschikbaar zijn
van onze bestuursleden, hebben Simone, Rogier en Karianne de rol van host op zich
genomen. Na het voorstelrondje, 3 break-out rooms: casus VO, casus PO, newbies
ECHA netwerk.
Terugkoppeling Rogier over nieuwe leden. Kan er een starterskit komen? Waar moet je
aan voldoen? Wat kun je allemaal doen? Planning/agenda? Hiervoor starten we een
project, Els wil hier graag bij betrokken zijn. Ragnild neemt contact op met Rogier en
Els.
•

Controle aanwezigheid: actie december/januari; Lijst is bijgewerkt, controle straks na
laatste avond in december.

•

Ledenavonden – plannen jan t/m mei
Januari – intervisie Rianne en Sharon
Februari – ntb themaavond Ragnild
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April - ntb themaavond - Simone
Mei – intervisie Sharon
Juni - ntb themaavond – Martin
Eigenaar prikt datum, graag wisselende weekdagen, sturen naar Rianne ter verwerking.
Rianne deelt toegang tot intervisie@echantewerk.nl met Sharon
•

Vooruitblik intervisiedag maart –keynote, programma?...
o Locatie; Corlaer kan, maar kosten vrij hoog, hangt af van hoeveelheid ruimtes
nodig; Simone heeft mogelijke locatie in Leiden
o Corona? Plan b nodig, ook gezien max groepsgrootte, eventueel hybride.
Programma zo vormgeven dat het en live en online kan
o Ideeën keynote: Diederik Jekel, Leren Leren Schiedam, Mia Frumeau + Agnes
Schilder (ACT) , Martine Delfos, Bert Wienen (lector jeugd, Windesheim), Pim
Pollen. Idee: prestatiecontroverse als paneldiscussie; hoogbegaafd als
iets dat je bent of iets dat uit je prestaties moet blijken.
o Eén ronde die door leden verzorgd wordt, vragen aan RCSW

6.

Penningmeester
254 leden
9 mensen op ledenlijst die nog geen bewijs aangeleverd hebben;

7.

PR en Website
o Engelstalig deel website; keuze voor vlaggetje bovenin waarmee gebruikers kunnen
kiezen voor language
o Winanda en Sharon moeten ook nog stukje schrijven voor de bestuurspagina, dan kan
dat ook nog vertaald worden.
o NOT; beurs gaat door, maar stand wordt onbemand

8.

Secretariaat
Geen punten te bespreken

9.

Aanwezigheid extern
Ragnild is bij Klankbordgroep NTCN geweest; vraag vanuit NTCN: graag backup persoon
voor als primair contactpersoon niet kan

10.

Doorlopen actielijst
Bij 4 al gedaan.

11.

Rondvraag en sluiting

Aanvulling 7 december 2021, kort overleg
- Communicatie: er moet snel een mail uit met een reminder voor de intervisiedag op 26 maart
en de zoomlink voor 16 december. Ragnild maakt een opzet en Simone stuurt deze rond.
- Mails niet verzonden (integraal een link verstuurd, maar ging slechts naar de eerste vijf van de
mailinglist): Martin wacht op de reactie, hij gaat er achteraan als er donderdag nog geen reactie is.

ECHA Specialisten Hoogbegaafdheid
3
- Nieuwsbrief januari: die moet er dan weer uit. De vraag of iedereen hier een stukje voor aan
wil leveren. Sharon en Winanda hoeven dat nog niet. Els wil graag noemen dat mensen hun
gegevens moeten updaten op het moment dat hun gegevens wijzigen.
- Jaarverslag: iedere functie maakt een kort verslag van wat er ten aanzien van zijn/haar functie
is gebeurd dit jaar. Hier moet ook een stuk over de begroting van 2022 in.
- Realisatie 2021/begroting 2022: er is een mooie buffer spaargeld opgebouwd. Een voorstel is
om de contributie te verlagen met tien of twintig euro. Ragnild gaat dit via forms regelen en
Simone verzendt deze. Het gaat dan van 130 naar 110 en voor aspirant-leden van 100 naar 80. Els
past dit aan in de begroting. Op de website moet dit later dan aangepast worden (Martin).
- Bestuurssamenstelling: Ragnild heeft met Lonneke gesproken, die ook heel enthousiast was.
Zij had nog geen duidelijk beeld van wat ze zou willen qua functie. Ze gaat vanaf januari
meedraaien en dan kijken we later hoe we dit invullen. In de toekomst zouden we kunnen
nadenken over een scheiding tussen ledenadministratie en penningmeesterschap. Lonneke kan
meegenomen worden in de begroting.
- KVK: adres moet nog gewijzigd worden. Het vestigingsadres kan het best van de
penningmeester te zijn ivm de koppeling van de bankgegevens. Dit moet nu gewijzigd en opnieuw
als Els gaat stoppen.
- Contact Sanne Raven: Els heeft nog geen contact gehad. Is het sowieso niet handig om te
weten hoe de opleiding nu is opgebouwd? Ragnild neemt contact op met Sanne om dit te
bespreken. Els wil hier graag bij aansluiten. Handig dat Sharon ook aansluit ivm terugkomdag.

Data: bestuursvergaderingen 2022:

vrijdag 21 januari 2022
woensdag 16 februari 2022
vrijdag 18 maart 2022
dinsdag 19 april 2022
vrijdag 20 mei 2022
maandag 20 juni 2022
vrijdag 16 september 2022
donderdag 3 november 2022
vrijdag 25 november 2022

13:00
19:30
13:00
19:30
13:00
19:30
13:00
19:30
13:00

-
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