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Kort verslag van de Ledenraadvergadering van 22 juni 2020 
 
De voorzitter opent de vergadering met een welkom voor iedereen. Een speciaal welkom voor Tjitske 
Bootsma, een nieuw lid van de Ledenraad. De vergadering vindt plaats via Zoom. Aanwezig zijn 14 
raadsleden, het VB, de verenigingsmanager, en de notulist. Slechts drie raadsleden hebben afgezegd. 
 
Aan de agenda wordt toegevoegd: de stand van zaken van de werkgroep Werving van de Ledenraad.  
De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 
 
Bij de mededelingen en ingekomen stukken worden de notulen van de statutaire commissies 
besproken. De commissie Financiën is op zoek naar nieuwe leden. Logopedisten met affiniteit met en 
enige kennis van financiën worden uitgenodigd zich aan te melden. 
 
Mails van leden gericht aan de Ledenraad worden door het bestuur voortaan beantwoord, de 
Ledenraad krijgt een kopie hiervan. Uiteraard kunnen leden vragen (blijven) stellen aan de Ledenraad. 
Deze legt de vragen voor aan het bestuur ter beantwoording. Het bestuur is immers als uitvoerend 
bestuur verantwoordelijk. 
 
Het conceptverslag en de actielijst van 17 maart 2020 worden besproken en met inachtneming van 
een paar opmerkingen goedgekeurd. 
 
De drie volgende onderwerpen zijn door de Ledenraad ingebracht: kwaliteitskring regels, vervolg 
kostenonderzoek en stand van zaken werkgroep werving Ledenraad. 
De discussie over de regels kwaliteitskring spitst zich m.n. toe op de onduidelijkheid van de maximale 
grootte van de kring, wanneer wel of niet splitsen en de consequenties daarvan voor verslagen en 
begeleiding. De handleiding is duidelijk: er is geen maximale grootte voor een kring, wel voor een 
intervisiegroep (intercollegiale groep). Die is maximaal 15 man groot. Het punt zal nogmaals worden 
voorgelegd aan het KP en daarna gecommuniceerd worden aan de leden. 
De werkgroep kostenonderzoek is volop aan de slag gegaan en al vier keer bij elkaar geweest 
(digitaal). Zoals het zich nu laat aanzien komt de werkgroep met goede adviezen en suggesties. 
De werkgroep werving van de Ledenraad is eveneens druk bezig geweest. Het Huishoudelijk 
Reglement en de informatie op de website verdienen een update, waarna de werkgroep een 
infopakket gaat samenstellen, waarmee nieuwe leden voor de Ledenraad geworven kunnen worden. 
Het buddysysteem, waarbij een ervaren Ledenraadslid een nieuw lid onder zijn of haar hoede neemt, 
vormt daar een onderdeel van. 
 
In de rondvraag wordt aandacht gevraagd voor de knelpunten bij het invullen van vacatures. Naast de 
al uitgevoerde acties zijn nieuwe acties noodzakelijk. Suggesties hiervoor zijn welkom.  
 
De voorzitter bedankt Rita Meijer, die hier voor het laatst is, voor haar inzet en inbreng de afgelopen 
jaren. Hierna sluit de voorzitter onder dankzegging voor eenieders inbreng de vergadering. 
 


