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Aanwezig: 27 netwerkleden 

Opening voorzitter 

Gerrie heet iedereen welkom en geeft uitleg over het programma van de avond aan de hand 

van een powerpoint presentatie. Aan de leden is vooraf bij de uitnodiging de agenda en de 

bijlagen (o.a. statuten) rondgestuurd, zodat iedereen zich goed kon inlezen en er 

gelegenheid was om vooraf eventuele vragen schriftelijk in te dienen. 

Concept statuten, ruimte voor beantwoorden vragen 

Er is een oproep aan alle leden gedaan om mee te denken over een nieuw verenigingslogo.  

Een paar leden hebben gereageerd en uiteindelijk heeft het coördinatieteam voor het 

ontwerp van Gonda Lier gekozen:  een slingerende pijl die naar rechtsboven wijst met de 

naam Netwerk Land van de Reest, verdeeld over beide kanten van de pijl.  Volgens de uitleg 

van Gonda staat de pijl symbool voor de vooruitgang. Met een knal en veel kleurrijke 

confetti  is het nieuwe logo feestelijk ingeluid. 

Eerder dit jaar is een z.g. denktank gevormd waarin een aantal keren overleg is geweest 

tussen ‘t coördinatieteam en enkele netwerkleden om te bekijken wat de voor- en nadelen 

zijn van een zelfstandige vereniging. Titia de Jong en Birgite Swartjes hebben zich verdiept in 

de grondregels en bepalingen (statuten) die hiervoor nodig zijn. In september is bij notaris 

Lexis in Meppel een akte van oprichting in concept opgesteld. 

Birgite geeft uitleg over de statuten aan de hand van de powerpoint presentatie. In overleg 

met de notaris zijn de conceptstatuten voor zover dat wettelijk mogelijk is, zo algemeen 

mogelijk gehouden en ontdaan van tekst die niet van toepassing is voor de oprichting van 

onze vereniging.    

Door een van de leden die anoniem wil blijven is een aanpassing aangebracht bij artikel 12 

lid 9: Aan de bestuurders, eventuele commissieleden en/of gevolmachtigden kan geen 

beloning worden toegekend. Kosten worden aan hen op vertoon van voldoende 

bewijsstukken vergoed.  

Wat betreft het lidmaatschap mogen geen mannen lid worden, maar zij mogen eventueel 

wel aanwezig zijn bij activiteiten. De organisator bepaalt dat. Wat artikel 6, Toelating betreft: 

dit moet niet als een ballotage worden gezien. Een bestuursfunctie geldt voor maximaal 6 

jaar, d.w.z. 3 jaar + eventueel nogmaals een zelfde verlengingsperiode. In de nieuwe 

vereniging is er geen coördinatieteam meer, maar een bestuur. De leden van het 

coördinatieteam hebben zich bereid verklaard voor een bepaalde tijd langer aan te blijven, 

d.w.z. Gerrie zal nog t/m 2020 voorzitter blijven en Lia zal nog tot halverwege 2021  

secretaresse blijven. Vanaf begin volgend jaar zal Ineke de functie van penningmeester van 

Terry overnemen en Terry zal algemeen bestuurslid blijven. Omdat besloten is voor een 

aantal van 5 bestuursleden te kiezen, wordt aan ieder een oproep gedaan om als extra 

bestuurslid mee te draaien.  

Het is de bedoeling dat er naast de statuten een huishoudelijk reglement wordt opgesteld. 

Dit is een aanvulling op de statuten waardoor het mogelijk is wijzigingen die nodig zijn 



binnen de geldigheidsperiode van de statuten, buiten de notaris om te regelen.  Het 

reglement hoeft niet bij de notaris te worden vastgelegd, maar kan via een  Algemene 

Ledenvergadering besproken worden. 

Na beantwoording van enkele vragen worden bij mondelinge stemming de statuten 

goedgekeurd. 

Financiën, toelichting penningmeester 

Terry geeft uitleg over de huidige financiële stand van zaken en de begroting van 2020. Er 

worden enkele vragen gesteld over de verzekering. Voor de nieuwe netwerkvereniging zal 

een bestuursaansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten en voor evenementen zoals 

bijv. het symposium kan eventueel een aparte dagverzekering afgesloten.  

De Vereniging Vrouwen van Nu is op de hoogte gebracht van de wens van het netwerk om 

de samenwerking te beëindigen en er zijn afspraken gemaakt over de afrondingsprocedure. 

Het voorstel om de contributie vanaf 2020 te verhogen naar 40 euro wordt door iedereen 

goedgekeurd. 

Tijdens de koffie/theepauze wordt iedereen op een heerlijke bonbon getrakteerd.  

Groepsbespreking, wat en hoe? 

Volgens het voorstel van Cora Hoorn is de voortgang van het netwerk in discussiegroepjes 

besproken, waarvoor een half uur is uitgetrokken. Het resultaat is door Cora samengevat op 

een flip-over.  Punten die naar voren zijn gekomen: 

1. Alleen berichten aan leden sturen die betrekking hebben op door leden 

georganiseerde activiteiten of waarbij leden nauw betrokken zijn. 

2. Bij het organiseren van activiteiten buiten het vaste programma om, is betere 

afstemming gewenst met de thematafel van een overeenkomstig onderwerp via de 

contactpersoon van deze groep en ’t bestuur. 

3. Smoelenboek bijwerken 

4. Uniforme eigen bijdrage voor deelname aan activiteiten en uniforme km vergoeding. 

5. Wat is het doel van een symposium?  

6. Overzicht van activiteiten per maandelijks rooster 

7. Jaarlijks verslag van de thematafels 

8. Actieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leden 

9. Spontane ideeën moeten blijven stromen. 

10. Minder activiteiten tijdens de zomermaanden 

11. Geen activiteiten op maandag- en donderdagavond organiseren omdat veel leden 

dan niet kunnen komen vanwege  andere bezigheden. 

De punten zullen binnen het coördinatieteam besproken worden. 

Afronding en sluiting 

Gerrie bedankt iedereen voor haar aanwezigheid en actieve bijdrage aan de vergadering 

en nodigt een ieder uit om nog een drankje in het havezatecafé te drinken. 

 Lia de Voogd 


