
 
Kort verslag van de ledenraadvergadering van 5 juli 2022 
 
Jorien Tilstra, de onafhankelijk voorzitter van de ledenraad, opent de vergadering en heet eenieder 
welkom. Aanwezig zijn 8 raadsleden, drie bestuursleden, de verenigingsmanager en de notulist.  
De vergadering is live te Woerden. Er wordt geconstateerd dat er geen punten op de agenda staan 
waar belangenverstrengeling speelt. 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Deze bijeenkomst bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een reguliere vergadering en het tweede 
deel een werksessie o.l.v. de onafhankelijk voorzitter, bedoeld om de ledenraad in een vroeg stadium 
al te betrekken bij de gedachtenvorming over het jaarplan 2023. 
 
Het conceptverslag en de actielijst van 28 maart 2022 worden besproken. Het verslag wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 
 
Bij het bespreken van de Zomertoer 2022 meldt de ledenraad, dat zij een promotiefilmpje zullen 
maken over de ledenraad. Doel is duidelijkheid te geven aan de leden van de NVLF wat de ledenraad 
zoal doet en om nieuwe leden te werven voor de ledenraad. Het filmpje zal tijdens de Zomertoer door 
de ledenraad gebruikt worden. Fontys (Eindhoven) doet dit jaar niet mee. Leden uit deze regio kunnen 
aansluiten bij de aanpalende regio’s (Nijmegen of Heerlen). 
 
Naar aanleiding van het verslag van de vorige keer heeft de ledenraad een aantal vragen opgesteld. 
Deze gaan over regionalisering en wat daarmee samenhangt en over samenwerken. In de 
nieuwsbrieven wordt regelmatig geschreven over deze onderwerpen. Regionalisering en 
samenwerken vallen onder ambitie 2. 
 
De ledenraad heeft zich de afgelopen tijd beziggehouden met de eigen organisatie: hoe structureren 
we onze werkzaamheden zo efficiënt mogelijk. Daar zijn een aantal voorstellen uit voortgekomen en 
die zijn ook met en in het bestuur besproken. 
 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt en de voorzitter sluit onder dankzegging voor ieders 
inbreng de vergadering. Daarna start de werksessie, de resultaten daarvan worden in het nog te 
schrijven jaarplan 2023 meegenomen. 
 
 


