Ledenvergadering TOPinuwregio.nl d.d. 19 maart 2018
Thema : doorgaan of stoppen met activiteiten?

Algemeen
Hans de Kruijf meldt zich aan als Bestuurslid.
Colinda van Benthem en Marit Poelstra gaan samen kijken naar een verdeling van de taken van de
secretaris.
Han vd Born gaat de kascontrole uitvoeren met Richard Janssen.

1. Samen Sterker?
De samenwerking gaat niet altijd goed, we zijn moeilijk bereikbaar voor elkaar, reageren slecht op
mails en hebben het druk, druk, druk. Ook mooie resultaten bereikt in de samenwerking. Dat is de
kern van onze vereniging.
Samen kunnen we alle opdrachten aan is ons motto. Hier moeten alle leden zelf invulling aangeven.
Het gaat niet om het voordeel dat jij kunt behalen met je lidmaatschap, maar wat je als leden voor
elkaar kunt betekenen. De kracht van wederkerigheid.
Kom je er samen niet uit? Loop niet boos weg, probeer er samen uit te komen. Lukt het niet?
Bespreek het met een bestuurslid. TOPinuwregio.nl zijn we samen.
Ledental neemt overal af, bij andere verenigingen hetzelfde probleem. Door invoering
reclamebelasting (verplicht) is samenwerken met Renkum Centrum moeilijker geworden. In Heteren
verloopt de samenwerking succesvol.
We zijn een kleine vereniging, op de bijeenkomsten zijn we vaak met dezelfde personen. We willen
ons netwerk vergroten. Niet concurreren met andere verenigingen, wel samenwerken.

2. Lid blijven of vriend worden
Doorgaan met Vrienden. Niet “meeliften”, kosten goed berekenen en in rekening brengen. Kosten
verdelen over meerdere deelnemers is gunstig voor de leden. Leuk als de groep groter is.
Ten minste één keer per jaar allemaal bijeenkomen op de nieuwjaarsreceptie, anders heeft het geen
zin om “vriend” te zijn. Daar betalen de vrienden € 30,- per jaar voor.
Onze vrienden van andere verenigingen (Bijv. Renkum Centrum en Unicum) kunnen zo deelnemen
aan de activiteiten die wij organiseren (samen met andere verenigingen).

3. Nieuwsbrief 1e maandag van de maand
Frequentie naar 1 * per twee maanden?
Het maken van de nieuwsbrief laten rouleren onder de leden. Het uiterlijk van de nieuwsbrief
verbeteren. Colinda en Marit willen hier samen naar kijken.

4. Adverteren in Hoog en Laag
Wordt slecht bezorgd. Populariteit voor Facebook advertenties loopt ook terug. Je moet met een
creatieve advertentie komen die reacties uitlokt.
Stoppen met H&L. Dit jaar laten uitlopen voor leden die hebben betaald.

Wat doen we met de zichtbaarheid? Oosterbeek Beleeft loopt goed. Kunnen we daar iets mee?
Kijken naar een nieuw advertentiebeleid. Kunnen we dit uitbesteden? Bestuur maakt voorstel.

5. Website en het maken van foto’s
Bijhouden website en foto’s plaatsen door de secretaris. Wie gaat dit uitvoeren?

6. Netwerkbijeenkomsten
Stoppen met kleinere bijeenkomsten. Samen met andere verenigingen zijn er meer mogelijkheden.

7. Sponsoring
Beperkt budget handhaven.

8. Evenementen (MVO)
Geen belangstelling voor deelname bij de leden.

9. Nieuwjaarsbijeenkomst
Doorgaan. Leuk en altijd veel belangstelling.

10. Jaarlijks uitstapje
Mooi voorstel gepresenteerd (bijgaand). Ook bespreken met andere verenigingen. Datum 23
november 2018.

11. Bowlen/samen eten
Wel weer organiseren, niet in het weekend. Bij voorkeur op maandag t/m donderdag vanaf 19.00
uur.

12. Samenwerken met andere verenigingen
Iedereen ziet voordelen en geen bezwaren. Niet teveel activiteiten aanbieden (overkill).
Eerst bespreken met OVH en OKMG. Alleen de verenigingen die zelfstandig activiteiten kunnen
organiseren en qua omvang vergelijkbaar zijn. Leden van Renkum Centrum kunnen als vrienden van
TOP deelnemen aan de gezamenlijke activiteiten. Als verdergaande samenwerking gewenst is zijn we
altijd bereid daar over te praten.

13. Organiseren activiteiten/evenementen
Alleen nog samen met andere verenigingen.

14. Bestuur
Marit en Colinda denken na over de rol van secretaris. Alleen met een volwaardig bestuur doorgaan.

