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Notulen Bestuursvergadering woensdag 15 juni  2022 
Amersfoort van 10:00  – 14:00 uur 

Aanwezig: Loes, Mariska, Malua, Agniezka, Tinka, Judith 
Locatie: Bij Lot 
Adres: Hogesteeg 63, Amersfoort 
Notulist: Malua 
 

Welkom 
Het is de EERSTE keer sinds wij als Bestuur samenwerken dat we live bij elkaar komen. 
Dit is zó inspirerend, geeft zoveel meer energie. Dit is vaker nodig om de het enthousiasme en plezier 
in onze functie te kunnen behouden. 

 
Notulen 
Goedgekeurd en de actielijst is de notulen doorgenomen 

 
Nieuws uit de werkgroepen 
Tinka: 
Symposium 
Loes en Tinka hebben 1 juni samen met Symposium werkgroep vergaderd. We hebben teruggekeken 
op een succesvol symposium en vooruit gekeken. Loes en Tinka zien kansen om het symposium 
grootser aan te pakken en meer inkomsten genereren. De werkgroep vindt dit te groots gedacht. 
Verbindend en kleinschalig hoort bij Samen Bevallen, hecht en samen. Komend Symposium willen ze 
wel wat grootser aanvliegen, kijken wat dat doet. Om dit goed te kunnen doen willen ze graag een 
nieuw werkgroep lid dat social media vaardig is.Volgend jaar wordt het Symposium nog in de Vrije 
School gegeven en dan is de online optie er nog niet.  
 
Opleiding 
Willeke Klerks is aangetrokken als onderdeel van het opleidingsteam en Arianne Hilbers als nieuwe 
stage-coördinator. Het team heeft zich voorbereid op evt. nieuwe coronagolf, met de mogelijkheid in 
de opleiding tot meer speling in de opleidingsduur en zoveel mogelijk live lessen om de stof ook goed 
te kunnen overdragen. De opleiding gaat in september beginnen. 
 
Malua 
LIP   
LIP is ca. 2 uur werk per week. 
Als er iets gemeld wordt van “Fraudeur” op de website, belangrijk dit door te sturen naar het 
Bestuur, dan ondernemen die daar actie op. 
Telefonische bereikbaarheid: Voorstel is om een voicemail in te schakelen waarop de mensen horen 
wanneer ze terug gebeld worden. Drie vaste tijden per week. 
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Mariska 
PR - Beurzen 
On hold 
Miranda Arnhem naar regionale beurs en zijn nog geen nieuwe materialen. 
Mariska gaat kijken naar vlag / banner die gemakkelijk te versturen is en opgeslagen kan in het PR-
depot 
 
Fotograaf 
Mariska heeft een officiële overeenkomst met de fotograaf opgesteld. Paar puntjes van Loes moeten 
nog verwerkt worden en dan gaat het naar de fotograaf. 
 
Social Media 
Er is nog geen zakelijke pagina van Facebook en dat geeft nu wat gedoe. Als het via persoonlijke 
pagina gaat zit je in grijs gebied en denkt Facebook dat je niet bestaat. Eveline Zuidinga uit Groningen 
heeft zichzelf aangemeld om toe te treden. Ze is actief en Mariska heeft haar gevraagd een zakelijke 
pagina aan te maken. Dit gaat ze doen. Via meta-business kan je nog wel op de oude pagina. 
Mariska zorgt dat er een bericht gemaakt wordt dat er een nieuwe pagina komt. 
 
Formats van social media worden opnieuw bekeken. 
 
Website 
Mooi dat die gelanceerd is en op wat kleine dingetjes na goed loopt. Samen werking met Bureau 26 
verloopt goed. Pakket bij bureau 26 lijkt wat summier blijkt met weekendcursus. Hoe gaat het 
vermeld worden? De weekendcursus komt er op te staan als alle andere cursussen met een 
algemene tekst. Per pin komt de totaalprijs te staan. Per CAP per locatie de inclusieve prijs. 
Bij het CAP kunnen gegevens aangepast worden, maar er komen geen aparte pagina’s. 
Loes belt de werkgroep hierover. 
 
Magazine 
Petra gaat de werkgroep verlaten, omdat zij is druk met werkgroep Met je baby.  
Vacature? Nog niet bekend. 
Vanwege digitaliseren hebben veel abonnementhouders opgezegd. 
 
PR - VRAAG 
Na de zomer overleg met verschillende werkgroepen. 
Idee Loes: 
Verschillende werkgroepen hebben bemoeizucht vanuit het Bestuur ervaren in plaats van 
betrokkenheid en belangstelling. Onze missie en visie is verbinden. 
Zullen we vlak na de zomer een bijeenkomst houden voor alle werkgroepen met bestuur? 
Alles spuien wat er is en samenwerking zoeken. Loes gaat dit plan verder uitwerken. 
 
Loes: 
PR depot 
PR-depot gaat boekjes niet beheren. Dat is veel te veel werk en weer grote opslag. 
Flyer is aangepast, moet alleen naar de drukker. 
Op regiodag worden de PR-pakketten weer uitgegeven. 
Landelijke PR bestaat uit boekjes, flyers en banner. 
 
Met je baby 
Hebben vergoedingsvraag ingediend. 
Visie bestuur: 
Iedereen steekt naar eigen vermogen, inzet en enthousiasme energie in onze vereniging. 
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De mensen die er veel tijd en energie insteken door bijvoorbeeld een hele website te vernieuwen, 
een hele nieuwe PR-lijn op te zetten, een symposium te organiseren of een gedeelte van de lesstof te 
vernieuwen krijgen daarvoor 2 bol.combonnen. Docenten staan hierbuiten. 
Zolang Met je Baby zich als werkgroep inzet voor de Vereniging worden ze net als alle anderen die 
zich inzetten gewaardeerd met 2 bol.combonnen,  
Naast de bol.com bonnen zijn er bekende vergoedingen voor het geven van een gastles. 
En is er de bekende vergoeding voor het verzorgen van de bijscholingsdagen voor diegene die dat 
doet/doen. De syllabus herschrijven gaat over de hele syllabus, dus niet alleen deel dat gaat over 
Met je Baby. 
 
Vergoedingen moeten in verhouding zijn en uit te leggen naar onze andere collega’s die zich inzetten 
voor de Vereniging. De boodschap: Doe wat voor jullie past in die waardering. 
 
De werkgroep kan in 2023 drie bijscholingsdagen gaan verzorgen zodat alle gecertificeerde docenten 
binnen 1 jaar de bijscholing hebben gehad. 
 
Vacatures 
Magazine: Zie boven 
 
PR-werkgroep 
Op de regiodag middels het koppelen van de verschillende werkgroepen 
 
Ledenadministratie/ Penningmeester administratie. 
Komt na de zomer 
 
Start opleiding 
September. Er is nog plek voor nieuwe deelnemers 
 
Nieuwe huisstijl 
Flyers 
Aantal wijzigingen die tijdens gebruik duidelijk zijn geworden. 
Voorkant flyers gaan telefoonnummer LIP af; cursisten gaan landelijke nummer bellen ipv regio. 
Achterkant tekst wat veranderd: Regiotekst boven landelijke tekst. 
 
Cursistenboekje 
Veel vragen over het drukken. Waarom delen we het niet digitaal? Alles is tegenwoordig online te 
vinden. Stamt uit de tijd dat er geen internet was, er staat niets nieuws in. Communiceren met het 
land om het evt. per 1 januari volgend jaar online te kunnen gaan delen. PDF bestand  of boekje dat 
ombladert? Voorkeur voor omblader-optie.  
 
Weekendcursus 
Is afgerond. Na een jaar evalueren. 
 
Bol.com bonnen 
Makers cursistenboekje eenmalig erbij. 
Betalingsverzoek waarderingstoeslag alleen sturen naar degenen die het ook moeten betalen. 
 
Naast bol.com andere waardering? 
Makers nieuwe website een bloemetje evenals naar Anita als dank voor webmaster tot nu toe. 
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Nieuwe website 
Intranet gaat na de zomer vormgegeven worden. Mariska stuurt een  uitnodiging naar de mensen om 
mee te denken met de invulling. 
 
Planning regiodag  
5 november in regio Groningen. Loes neemt contact hierover op met Marian Groeneveld. 
 
ALV  
blijft naar wens online. Live contactmomenten binnen de Vereniging zijn Symposium, 
bijscholingsdagen en regiodagen. 
 
 
W.v.t.t.k. 
Loes begint in september met een opleiding. Daardoor heeft ze minder tijd voor het voorzitterschap. 
 


