
 Lieve leden, 

Zoals beloofd, even een korte update vanuit het bestuur. 
Op de achtergrond zijn we hard aan het werk om de dingen weer recht te trekken, die scheef gegroeid zijn. Deze dingen
kosten wat tijd, maar we zijn allemaal hard bezig!
Afgelopen maandag 15 november hadden we onze tweede bestuursvergadering in één week. In deze vergaderingen
hebben we verder uitgekristalliseerd wie wat gaat doen, er heeft veel overdracht van Bertine en Evelinn plaatsgevonden
naar de nieuwe bestuursleden, zodat Bertine en Evelinn steeds meer taken neer kunnen leggen. 

Bertine en Evelinn zijn publiekelijk teruggetreden als Voorzitter en Penningmeester, maar blijven op de achtergrond zeker
nog actief in hun posities om ons, als nieuw bestuur, te ondersteunen. We ervaren hun overdracht als liefdevol en heel
behulpzaam. 
Evelinn blijft als voorzitter (op de achtergrond) in functie tot er een nieuwe voorzitter verkozen is. Bertine blijft voor ons
aanwezig totdat al haar taken volledig overgedragen zijn aan onze nieuwe penningmeester, Sanne. 

Er wordt hard gewerkt aan de achterstand met betrekking tot accreditatie en lidmaatschappen. 
Er is contact tussen het bestuur en de regiocoordinatoren om vanuit het veld te horen wat jullie van ons nodig hebben. 
Ook word er hard gewerkt om een ontmoeting tussen het bestuur en de opleidingen te realiseren, zoals afgesproken in de
ALV van 16 oktober jongstleden. 

Afgelopen bestuursvergadering hebben we ook besloten om, in het kader van verbinding en zichtbaarheid, op korte
termijn (met inachtneming van de feestdagen) een vragenuurtje voor jullie te organiseren via Zoom. In dit uurtje willen
we graag de verbinding met jullie opzoeken, zonder dat er gelijk presentaties gegeven moeten worden, en stukken ter
stemming moeten komen. Gewoon, even elkaar weer spreken, en jullie de mogelijkheid geven om jullie vragen te stellen,
en je gehoord te voelen. 

Ook wordt er gewerkt aan het corona-beleid, dat met de huidige ontwikkelingen weer aangescherpt en aangepast moet
worden.  Tevens werken we aan toegang tot email, en een format waarin we iedereen kunnen verzekeren van een tijdige
reactie op hun mails. Er wordt ook hard gewerkt aan de achterstand die daarin is opgelopen. 

Zoals jullie merken, we werken dus heel hard met veel plezier en goede moed, om van onze beroepsvereniging de mooie,
open, warme en professionele vereniging te maken die we allemaal zo wensen. 

Tot de volgende update! 

Veel liefs, 
Het Bestuur

16 november 2021


