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1. Opening  
2. Introductie  

Kort voorstelrondje en ervaring bestuur 
3. Bespreken taken, portefeuilles en openstaande to-do’s 

- Bijwerken administratie        
o Alle leden NAW gegevens up to date in het systeem 

- Bijwerken individuele doula-pagina’s  
o Wordt opgepakt zodra NAW gegevens up to date zijn in het systeem 

- Organisatie ALV          
o Besluit: ALV uit praktisch oogpunt via Zoom 
o Inspiratie-dag op locatie: meer tijd en oog voor verbinding - zomer 2022 

- Mailbox naar office 365  
o Offerte opvragen voor kosten van overstappen     

- Beheer website 
o Wensen en input voor website helder op papier – kijken naar mogelijkheden voor 

doula website incl. kostenplaatje     
o Kijken naar statuten – later moment terug laten komen in vergadering 

- Opzet nieuwsbrief         
o 1x nieuwsbrief per kwartaal – naar leden en ketenpartners 
o Agenda, regiobijeenkomsten, onderwerpen lopende zaken bestuur, thema’s 
o Via communicatie commissie: Elke maand een thema, die op Instagram en Facebook 

gepost worden.         
- Inrichten commissiestructuur en werving – opmaak format    

o Support structuur – commissieleden  
o Portefeuille beheer  
o Meer samenwerking tussen bestuur en leden 

- Revisie en aanpassing huis stijl website en werving + pakket van eisen nieuwe website 
o Voor nu geen prioriteit – eerst ledenadministratie up to date en duidelijkheid opzet 

met concrete (goedgekeurde) invulling website 
 

Taken 
- Mailbox ledenadministratie        

o Secretaris         
o Ledenadministratie        

- Aanmeldingen nieuwe leden – incl. verklaring en pasje + website   
- Inkomende post         

 
Projecten           
- Deelproject A: de doula 
- Deelproject B: ketenpartners  
- Deelproject C: wetenschap 
- Deelproject D: positie van de doula 

o Wordt gekoppeld aan inrichten commissiestructuur  en werving 



o Daarna deelprojecten verdelen onder bestuursleden – voor aansturing en 
terugkoppeling naar overige bestuursleden 

 
- Berichten die geplaatst worden op social media delen in WhatsApp groep bestuur, zodat de 

berichten door alle bestuursleden met zekerheid worden gelezen. Informeren leden n.a.v. 
facebookbericht: Competentie profiel  

 
4. Sluiting 

- Contactmomenten per onderwerp – contact via de toegewezen persoon, binnen twee weken 
per WhatsApp.  

- Communicatie zal niet wekelijks per Zoom plaatsvinden, maar via WhatsApp in de 
bestuursapp of privé indien het op één bestuurslid betrekking heeft. Via de groepsapp 
updates en stand van zaken. 

 


