
ECHA Specialisten 

Hoogbegaafdheid   1 

 

 

 

Notulen Bestuursvergadering 4 juni 2021 

 

Locatie: via zoom van 13.00 tot 15.30 uur 

Aanwezig: Ragnild, Els, Martin, Simone  

 

 
 

1. Opening  

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

-N.a.v. ingekomen mail: als je niet zichtbaar wilt zijn op de website dan kun je zelf ook niet 

bij informatie voor leden: Martin gaat met Marina overleggen of dit echt niet anders kan. 

- N.a.v. ingekomen mail over Ritha diploma en aanmelden ECHA Conferentie: advies: 

aanmelden nu, diploma sturen wanneer behaald volgende maand en bij aanmelding ECHA 

Conferentie vermelden dat lidmaatschap is opgestart. 

 

3.  Vaststellen notulen en actielijst 5 mrt./20 apr. 2021 

-Notulen 5 maart/20 april zijn vastgesteld 

-N.a.v. actielijst: Werkgroep Talent Stimuleren: bij volgende ledenvergadering bespreken. 

Tevens naar aanleiding van mail over missen functionaliteiten op onze huidige website 

(bijvoorbeeld het kunnen versturen van een mail aan mede ECHA leden). Welke 

functionaliteiten gaat het om en zijn ze werkelijk gewenst? 

 

4.  Voorzitter 

- Bestuursfuncties vanaf 2022:  

Zittende bestuursleden blijven op de functie waar ze nu zitten, er wordt geworven op een 

nieuw bestuurslid voor Intervisie (met indien nodig overleg als Intervisie niet de passende 

plek is voor het nieuwe bestuurslid). 

-Terugkoppeling brainstorm beroepsvereniging: Ragnild, Irmgard en Marianne.  

Redenen:  

*Er is zoiets voor de zorg, voor onderwijs, voor coach, maar wat als je daar niet onder valt? 

Wij zitten op dat snijvlak.  

*Tevens willen we laten zien dat kwaliteit heel belangrijk is voor ons, dus kwaliteit borging, 

en indien mogelijk richting registratiesysteem en nascholing.  

*Verder kan het van belang zijn om geregistreerd te zijn voor bijvoorbeeld subsidie van 

gemeente.  

Idee: Ieder lid een presentatie verzorgen voor de vereniging op de intervisie avonden 

Idee: modules met korting kunnen volgen op de Radboud.  

We willen vragen aan de leden: waarom wil je beroepsvereniging zijn, wat verwacht je 

daarvan, wat verwacht je van ons? Waarvoor zit je bij ECHA en sluit het worden van een 

beroepsvereniging daarbij aan? 

Commissie beroepsvereniging maakt een vragenlijst die aan alle leden worden verstuurd 

-Nieuwe regels omtrent stichting: we kopen een handleiding hoe hiermee om te gaan.  

 

5.  Intervisie 
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-Rianne is aan het controleren op aanwezigheid bij Intervisiedag en inloopavonden en 

daarna wordt er een mail gestuurd aan leden die niet voldoen aan de jaarlijkse verplichting. 

-We doen een oproep in de nieuwsbrief voor onderwerpen en/of invulling online leden 

avonden 

 

6.  Penningmeester 

- 17 mensen hebben ook na herinnering nog niet betaald, zij krijgen een tweede herinnering 

en er komt een oproep in de nieuwsbrief.  

- De welkom mail als iemand zich aanmeldt voor de website is vorig jaar aangepast, maar 

er is een stuk uit een zin weggevallen, dat moet aangepast worden. 

 

7. PR en Website 

 - Engelstalig deel i.v.m. RITHA-international:  

We onderzoeken wie zou kunnen vertalen en wat dat kost. 

Stap 1 een Engelstalige startpagina (met vermelding dat nog niet de hele website is 

vertaald), stap 2 aanmeldingsformulier in het Engels, stap 3 statuten, klachtenregeling en 

andere documenten.  

-Martin gaat aan de slag met de materialen voor activiteiten op locatie. 

-Facebook groeit hard, naast ECHAleden ook veel anderen: 655 volgers. Gaan we daar meer 

mee doen? In de nieuwsbrief aandacht aan besteden.  

 

 

8.      Secretariaat 

 -De nieuwsbrief van juni moet gemaakt worden. Graag allen aanleveren.  

 Nieuwsbrief onderwerpen: 

Allen:  

          - korte update vanuit de rollen (voorzitter, pr, penningmeester, secretaris, intervisie) 

Ragnild:  

          - oproep bestuurslid plus taak: intervisie 

- ideeën uitgave overschot bij ECHA 2022 aanleveren, besluit op ledenvergadering okt ‘21 

          - communicatie beroepsvereniging 

          - welkom aan RITHA practitioners 

          - uitleg vervolg (Engelstalig deel website) 

Rianne:  

          - oproep ledenavonden online: wie heeft ideeën? 

Els: 

          - oproep betalen factuur 

Martin:  

          - aanvullen profielen, artikel Talent 

          - aanleveren input voor facebook-pagina door leden, 655 volgers 

          - oproep NOT 30 nov t/m 4 dec ’21, inclusief materiaal 

          Simone (of Rianne?): 

- communicatie controle actieve leden 

 

9.  Aanwezigheid extern 

 NVT 
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10.  Doorlopen actielijst 

 Bijgewerkt 

 

11. Rondvraag en sluiting 

 Niets voor de rondvraag 

 
 

Verdere vergaderdata 2021:  

 

Vrijdagmiddag 13.00-15.30 

24 september 

19 november 

 

Dinsdagavond 19.30-20.30 

24 augustus 

26 oktober 

7 december 

 

 

Aanvullingen n.a.v. online korte vergadering op 24 augustus: 

 

- Woensdag 6 oktober online ledenvergadering, 20.00-21.30 

Onderwerpen:  

 Notulen ledenvergadering 20 maart 2021 

 Oproep NOT herhalen 

 Ideeen voor overschot financien stemmen 

 Er zijn twee geinteresseerden voor bestuursfuncties, zij gaan het in het najaar 

meedraaien, een wil intervisiebestuurslid worden, Rianne zorgt voor warme overdracht 

met intervisiedag 2022 

 Aankondiging intervisiedag: 26 maart 2022 

 

Acties: 

Rianne: Uitbreiding Zoom naar meer aanwezigen 

Ragnild: maakt uitnodiging en stukken 

Simone: verstuurt 

 

- Stand van zaken aanwezigheidsverplichting leden: 

Rianne maakt af voor 6 oktober 

Wie niet voldoet aan de verplichting krijgt een mail met aankondiging  

Voor 1 januari nog niet aanwezig geweest: lid wordt op non-actief gezet en dit wordt 

gemeld bij het Kwaliteitsregister 

 

- Stand van zaken voldoen aan de nieuwe wet voor Verenigingen en Stichtingen: Ragnild 

probeert het pakket aan te schaffen via de NTCN met korting.  

 

- Onderzoek naar Beroepsregister worden loopt 
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- Lydie Ahlers is overleden, Ragnild maakt een bericht, Martin plaatst op Facebook 

 

- Data intervidieavonden najaar  

 

September ? 

19 november Rianne intervisie 

December ? 

Ragnild organiseert een avond PO/VO 

 

- Er moet een adreswijziging naar de KvK nu Els is verhuisd. Simone zoekt uit hoe.  

 

- Erelidmaatschap uitzoeken: wanneer, waarom, hoe. Ragnild zoekt uit.  


