V A N D E B E S T UUR S T A FEL

Beste leden,
Op het moment dat jullie dit lezen is het alweer bijna kerst, en is het jaar 2017 weer bijna
voorbij. Een jaar waarin het misschien lijkt dat het NGvA minder actief is geweest. Achter
de schermen hebben we hard gewerkt. Als voorzitter kijk ik daar tevreden op terug. Er
is veel aandacht besteed aan het soepel laten verlopen van het innen van de contributie,
iets wat afgelopen jaren vaak moeizaam ging. Ik ben trots dat nu 96% van de leden haar
contributie heeft betaald. Ik kan dan ook melden we voor het eerst sinds jaren meer
inkomsten hebben gehad dan begroot.

Bij dit nummer heeft u ook een factuur
ontvangen voor het komende jaar. Door
de contributie nu al te innen kunnen we
volgend jaar meer tijd en energie steken in
ondersteuning van de redactie en activiteitencommissie, zodat er komend jaar meer
activiteiten zullen zijn voor onze leden.
Zelf ben ik de afgelopen tijd bezig geweest
met de opzet van een huishoudelijk reglement dat we als bestuur graag op de volgende ledenvergadering willen vaststellen.
Hierover zult u begin 2018 via de digitale
weg meer informatie ontvangen.
Ook zijn er stappen gezet voor de organisatie van een vrijwilligersdag, die in het
voorjaar van 2018 zal plaatsvinden.
Veel leden vragen mij wanneer de nieuwe
website online komt. Graag had ik een
concrete datum genoemd, maar dat kan
helaas nog niet. Na de ontwikkeling van
de website, wilden we als bestuur geld
besparen door het online plaatsen in eigen
beheer te doen. Dit bleek achteraf lastiger
dan gedacht. Op het moment van schrijven
wordt er druk aan gewerkt om de nieuwe
website zo snel mogelijk online te zetten.
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Ik verwacht dat er in het eerste boekje van
2018 vermeld kan worden dat u online onze
nieuwe leden-portal kunt bezoeken.
Wel is er zoals al in het vorige boekje werd
vermeld een NGvA Facebook pagina. Al 55
mensen hebben deze pagina “leuk gevonden”. Dit is een mooi begin en ik nodig u
graag uit om ook te kijken naar de pagina
en op ‘like’ te klikken. Zo promoten we onze
vereniging nog meer. We willen ook meer
informatie gaan delen op deze pagina en
nodigen u van hart uit om dat ook te doen.
Waar 2017 vooral in het teken stond van
zaken achter de schermen, zal 2018 vooral
in het teken staan van activiteiten en themaavonden. Momenten om te netwerken en
kennis te delen.
Ik wens u allen goede feestdagen, en een
voorspoedig 2018.
Jeroen Schuphof
Uw voorzitter der NGvA

