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Welk deel IN mij wil meer ruimte?
Wat heb ik daar te doen?
1. Extra ontmoetingen?
In de vorige nieuwsbrief vroegen we jullie of er behoefte is om elkaar vaker dan 1 keer
per jaar te ontmoeten. We hebben daarop 7 reacties ontvangen: 3 mensen zeggen graag
meer live bijeenkomsten te willen en zijn ook bereid daar iets extra’s voor te betalen. 4
mensen willen graag online bijeenkomsten. Het aantal van 7 is relatief weinig. We
besluiten daarom om hierop voorlopig geen actie op te ondernemen.
2. ALV 20 maart via Zoom met workshop
De ALV gaat in een aangepaste vorm door op 20 maart via Zoom. In het najaar willen we
nog een keer bij elkaar komen. En hopelijk kunnen we elkaar dan fysiek ontmoeten.
3. Website
Leon Linnartz heeft de website aangepast. Hierbij wil het bestuur hem alvast hartelijk
bedanken voor deze aanpassing! Het is nu weer gemakkelijker om teksten toe te voegen
of te wijzigen. Neem eens een kijkje op de website!
De Nieuwsbrief zul je er voortaan ook vinden, evenals de agenda en de notulen van de ALV
(in het gedeelte voor de leden).
Het bestuur is bezig de ideeën voor de website verder vorm te geven en wil tijdens de
volgende ALV een (klein) projectteam starten dat met deze ideeën aan de slag gaat.
Leden kunnen in de nabije toekomst ook een tekst aanleveren voor een blogmogelijkheid. Het moet gaan over nieuwswaardige zaken of wetenswaardigheden (bv ook
een beschrijving van een boek is mogelijk).
De teksten worden voorgelegd aan het bestuur en dat besluit over publicatie.
4. Ook aspirant leden op de website
Om de website een professionele en meer uitnodigende uitstraling te geven, hebben we
alle leden die nog niet met een foto op de website stonden gevraagd om hun foto alsnog
toe te voegen. We hebben nu besloten om ook onze Aspirant leden uit te nodigen zich te
presenteren op de website. Dat kun je doen door je profiel met foto op de website aan te

maken. Er komt dan bij te staan dat je aspirant lid bent. Je kunt zelf inloggen op de
website en je profiel aanmaken (bij login/registreer rechtsboven aan de pagina). Mocht
dat niet lukken, dan kun je een mail sturen naar info@nvjp.nl. Dan sturen wij je
hulpvraag naar Leon door. We willen je vragen om dit voor 1 mei te doen. Gezellig als
jullie er ook bij staan!
5. Training Suïcidepreventie van 113
De training Suïcidepreventie van 113 is verschoven naar 24 april 2021 in Apeldoorn. Er is
nog plek voor 2 aanmeldingen! Graag ook een mail sturen naar Henriette:
h.koks2@upcmail.nl. Degenen die al ingeschreven en betaald hebben krijgen te zijner tijd
bericht van Henriette Koks.
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