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Notulen Bestuursvergadering 5 maart 2021 

 

Locatie: via zoom van 13.00 tot 15.30 uur 

 

 
 

1. Opening  

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Geen 

 

3.  Notulen en actielijst 15 jan. 2021/16 febr. 2021 

Vastgesteld 

 

4.  Voorzitter 

     Vooruitblik bestuurstermijnen i.v.m. rooster van aftreden: 

Ragnild (voorzitter) : in 2022 einde tweede termijn van 2 jaar 

Rianne (intervisie)  : in 2022 einde tweede termijn van 2 jaar 

Martin (PR)   : in 2022 einde eerste termijn van drie jaar 

Simone (secretaris) : in 2022 einde eerste termijn van drie jaar 

Els (penningmeester) : in 2021 verlenging  

  in 2023 einde tweede termijn van 2 jaar 

 

Dat betekent dat van iedereen, behalve Els, in 2022/2024/2026 de termijnen aflopen. 

Voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen niet gelijktijdig aftreden, dus met name 

Simone en Ragnild moeten onderling tijdig afstemmen hoe de vlag er bij hangt. Bovendien 

kunnen er in theorie in 2022/2024 etc. drie bestuursleden tegelijk aftreden, wat wellicht 

niet wenselijk is.  

Rianne geeft aan na dit termijn te willen stoppen. We vragen in de ledenvergadering of er 

leden zijn die volgend jaar in het bestuur willen komen, zodat ze al eerder mee kunnen 

draaien en we een soepele overgang kunnen creëren. 

De andere bestuursleden geven aan in principe nog een termijn na hun huidige termijn te 

willen blijven.  

Simone denkt na of zij naar de functie intervisie wil Martin denkt na of hij dan naar de 

functie secretaris wil.  

 

5.  Intervisie 

 Intervisiedag 20 maart 2021: technisch draaiboek besproken, zie bijlage 

Stand van zaken vandaag: 48 aanmeldingen 

 

Online ledenavonden:  

12  april 2021 - Els Fulltime HB onderwijs of plusklas 

18 mei 2021 – Martin (met Rianne) Product presentatie avond 

  

ECHA Terugkomdag + ledenvergadering: 13 oktober bij Vd Valk in Lent (hopelijk) 

 

6.  Penningmeester 
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Er zijn op dit moment 220 leden en de 221e aanmelding is net binnen. 64 leden hebben de 

contributie nog niet betaald.  

 

7. PR en Website 

- In de mail heeft ieder een voorstel ontvangen voor de tekst voor op de website over het 

Talent Point, als iedereen het eens is met deze tekst wordt die op de website geplaatst.  

- De notulen worden niet meer op het prikbord op de website geplaatst maak onder het 

kopje bestuur. 

- Martin stelt voor om de posters van de Week voor Hoogbegaafdheid te delen op Facebook. 

- N.a.v. vraag in de mail: Martin gaat uitzoeken of het mogelijk is om een knop toe te 

voegen in de profielen van leden, waar leden aan kunnen geven of begeleiding mogelijk is: 

* op locatie bij de begeleider 

* op locatie bij cliënt 

* online 

Tevens gaat hij kijken of het mogelijk is om de optie (kinder)coach te veranderen in twee 

opties: Kindercoach en Coach. 

 

8.      Secretariaat 

Nieuwsbrief: ieder levert stuk aan voor zondagavond aanstaande. Nieuwsbrief wordt 

maandag 8 maart verzonden.  

Mail met Link intervisiedag + intervisie model + casus wordt 19 maart verzonden 

 

9.  Aanwezigheid extern 

 Nvt 

 

10.  Doorlopen actielijst 

 Actielijst is bijgewerkt 

 

11. Rondvraag en sluiting 

 

 

Aanvulling 20 april 2021, kort overleg 

 

- Tweede herinnering facturen is de deur uit, 21 mensen nog niet betaald 

- Liesbet Alberts meldt zich aan voor de NOT (30 nov t/m 4 dec) -> op prikbord, plus aangeven 

welke dag/dagen – Martin regelt dit. 

- Op de site moet duidelijk staan wat de regels zijn omtrent ons lidmaatschap – als iemand de tekst 

aanlevert, zet Martin het er op. Ragnild levert de tekst aan. We kunnen mensen niet de registratie 

afnemen/diploma. Dat is één van de redenen dat we onderzocht hebben of we een 

beroepsvereniging willen worden, en de Radboud dat ook graag wil. 

- Rianne gaat op korte termijn bekijken wie er allemaal aan de aanwezigheidsplicht hebben 

voldaan, degenen die dat niet hebben gedaan, krijgen een bericht. Als ze dit jaar niet deelnemen, 

worden ze op niet-actief gezet en is hun profiel niet meer zichtbaar op de site. We moeten het 

ook doorgeven aan het KRHB en dit in de tekst opnemen die naar de betreffende leden gaat. Ook 

aankondigen in de nieuwsbrief. Graag vóór 1 juni. 
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- Eén lid is niet vindbaar door Els, maar we vinden haar vanavond wel, Dus is opgelost ;-) 

- Nog geen aanmelding voor nieuw bestuurslid. Ook nog een oproep in de nieuwsbrief.  

- Bestuursfuncties- agenda volgende keer. 

- 18 mei: ledenavond, dubbel programma. Astrid Loontjens wilde product presenteren (Rianne), 

ook Petra Veenstra wil iets presenteren (Martin). Iemand van La Luna (Els)?.   

- PO/VO subsidieregelingen voor 9 juni, hoe wordt het ingezet, wat kunnen we van elkaar leren? 

Rianne en Ragnild hosten. 

- Rianne kan vanuit mailchimp nieuwsbrieven versturen, dus voor 18 mei kan zij dat doen met 

programma en zoomlink. Els geeft een aantal mailadressen door aan Rianne die moeten worden 

aangepast/toegevoegd in mailchimp.  

- Beroepsvereniging Ragnild – Irmgard – Marianne in commissievorm 

- Bewaren verenigingsstukken: 7 jaar. 

- Aanpassen huishoudelijk reglement nav ledenvergadering: Ragnild 

- Aanpassing website: keuze opleidingen. Toekomstige leden moeten deze keuze krijgen. Martin 

pakt dit op. Zo gauw dat goed staat, kunnen mensen zich aanmelden. Ragnild geeft de tekst door 

aan Martin. We gaan dit voor 1 juni realiseren iom Marina en Wim.  

 

 Volgende vergadering vrijdag 4 juni 13 uur, Rianne afwezig. Indien mogelijk: fysiek in 

Amersfoort. 

 Dinsdag 24 sept telefonische afstemming 

 

 


