Notulen:

Bestuursvergadering Lomoz.

Datum:

10-01-2014

Status:

definitief.

Aanwezig:

Herman Jongbloed, Henny Aalbers , Arend van Wingaarden, Lucy Dijkman vz, Marja Bosch Harmelink

Afwezig:
Notulen:

Marja Bosch Harmelink

Onderwerp/afspraak/omschrijving

Wie

1

Opening en vaststellen agenda
Lucy opent de vergadering.
Toevoegen agendapunt: nieuwsbrief onder punt 4
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Bespreking verslag 6 december 2013
Bij deze zijn de notulen goedgekeurd.
Jaarverslag: Arend gaat ervoor zorgen dat het jaarverslag voor de volgende vergadering klaar is.
Ingekomen stukken en mededelingen
-Nagekomen enqueteformulier
-Rekening van de NV Medezeggenschap 250 Euro
Lucy heeft 27 januari een gesprek met een mogelijke sponsor OR net.
Vraag van Lucy aan Arend of er wel nieuwjaarskaarten zijn verstuurd,
het antwoord is ja.
Te bespreken onderwerpen
Nieuwsbrief: Henny geeft aan dat 2 januari de artikelen niet binnen
zijn, hij geeft aan dat er een afspraak is gemaakt en dat iedereen zich
daar aan moet houden. Nu komt hij in de problemen om de nieuwsbrief op tijd de deur uit te krijgen en dat kan natuurlijk niet. Een reminder voor elk bestuurslid om afspraken na te komen. Artikelen die
niet zelf zijn geschreven graag bronvermelding.
Uitslag Enquete
De algemene ledenvergadering wordt door de leden als saai ervaren.
Het is een verplicht onderdeel en Henny komt met een voorstel: de
algemene ledenvergadering een onderdeel te laten worden van een
bestuursvergadering en daarbij de leden uit te nodigen. Alle aanwezigen vinden het een goed voorstel en in de algemene ledenvergadering
van maart zal het voorgelegd worden aan de leden
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6.

Themadag maart
Het thema van die dag zal zijn: arbeidsomstandigheden
Onderdelen kunnen zijn: Veiligheid, BHV, Agressie, ARBO dus de RI&E
Lucy kent iemand in haar omgeving die eventueel een workshop kan
verzorgen.
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7.

Rekeningen sponsoren
Lucy zal met Lou overleggen over de te sturen rekeningen aan de
sponsoren.
Lucy zal de sponsoren 14 maart uitnodigen om de sponsordag voor
september te bespreken.
Arend zal een grotere zaal regelen .
Arend maakt een opzet voor de brief aan sponsoren voor de sponsordag.
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Samenwerking Loot(gezamenlijke themadag juni)
Annelies neemt contact op met Lucy, de themadag van juni zal gezamenlijk zijn. Lucy heeft nog geen reactie gehad van het ministerie van
VWS op de uitnodiging of de staatssecretaris kan komen. Afhankelijk
hiervan worden de overige sprekers uitgenodigd.
Website
Mark Capel is nog op vakantie, agendapunt verschoven naar de volgende keer.
Speerpunten
De speerpunten afgesproken tijdens de beleidsdagen worden doorgenomen. Alle bestuursleden zijn actief bezig om de doelstelling te halen
en of het lukt zal in de loop van 2014 duidelijk worden.
Wat verder ter tafel komt
Henny zal op zoek gaan naar een locatie voor de beleidsdagen in oktober.
Volgende vergadering is 14 februari om 12.30 uur
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