
Notulen bestuursvergadering 31 oktober 2021 in De Heeren van Oranje in Breda. 

 

Aanwezig: Mieke Veraa, Bernardine Kleij, Bea Jaenen, Martha Coevert, Lut VandenBossche, Wilma van 
der Leer, Mary Koperdraat en Bernadette D’haese. 

 

Verslag vorige vergadering: 
Wet WBTR 
Er wordt in de komende tijd gewerkt aan tekst nieuwe statuten. 
Er moet 2/3 van de leden aanwezig zijn op een ALV om te kunnen besluiten over nieuwe statuten. Er 
wordt gekeken of dat een digitale vergadering mag zijn. 
 
Zomerstage; 
2022 
Leden die al ingeloot zijn voor 2022 krijgen een mail over hun plaats op de zomerstage 2022. 
 
2023 
Docenten: 
Liesbeth Boudens 
Amity Parks 

Ingekomen berichten: 

Geen bijzonder post. 
 
(Her)verdeling bestuurswerkzaamheden: 
 
Taken: 

Penningmeester: Bernardine Kleij 
Secretariaat:  Bernardine Kleij 
Secretariaat, opvolgen mails: Bea Jaenen 
Beurzen, verzending Belgie, organisatie workshops ALV: Bernadette D’haese 
Verzending tijdschrift en maken formulieren, back-up penningmeester: Martha Coevert 
Notulist en verzending Nederland; Wilma van der Leer 
Voorzitter, organisatie ALV, weekeind-en zomerstage: Mieke Veraa 
Werkdagen, advertenties tijdschrift: Mary Koperdraat 
 
Er wordt nagedacht over idee van digitale inschrijvingen voor stages.  
 
Leden: 
 
Er sluipen veel fouten in de ledenlijst doordat leden niet altijd doorgeven als ze nieuw (mail)adres 
hebben. 
 
We gaan nadenken over het houden van een digitale enquête onder de leden om er achter te komen 
wat leden willen, kunnen, wie les geeft, waar de interesse ligt….  
 
Ledenlijst redactie 
 
De ledenlijst wordt regelmatig ge-update en in ieder geval per kwartaal naar bestuur en redactie 
gestuurd.  De redactie krijgt aangepast ledenlijst met namen, steden en postcodes i.v.m. wet op 
privacy. 
 
Stand van zaken ALV 2022 
 
Datum ALV: 27 maart 2022. 
Uitnodiging komt bij TS 4 met daarbij de aankondiging zomerstage 2022. 



 
Lidy Schoonens stopt met haar boeken.  
Mieke neemt contact op met Lidy over de mogelijkheid een ‘uitverkoop’ te houden op de ALV. 
 
Docenten workshops ALV:  
Bernadette gaat op zoek naar docenten. Drie workshops van 2 uur, twee workshops van 4 uur.   
 
Prijs workshop: € 12 voor een workshop van 2 uur. 
 
Lut en Bernardine maken financieel jaarverslag.  
 
Vanwege WBTR komen verslagen van vergaderingen op de website. Ook het financiële verslag wordt 
ingekort op de website geplaatst. 
Kascommissie krijgt van te voren de financiën doorgestuurd om alvast te bekijken. 
Onderzocht gaat worden of de kascontrole ook digitaal via Team of Zoom gedaan kan worden. 
 
Aanbiedingsprijs jubileumboek voor ALV. € 30.—. 
Aanbiedingsprijs van het jubileumboek voor de beurs in Bevel ook € 35,--. 
       
Tijdschrift, offertes en besluiten: 
 
De redactie kan/mag zelf offertes bij de drukker aanvragen betreffende het tijdschrift. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor het uiteindelijke besluit.  
 
Huisreglement: 
 
Als alle bestuursleden kritisch het huisreglement hebben lezen kan het op de website geplaatst 
worden. 
 
Rondvraag: 
 
Er zal aandacht besteed worden aan  berichten voor FB en het koppelen van FB aan Instagram. 
        
 
Wilma van der leer 
5 november 2021      
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