NHV Nieuw Elan: Een nadere uitwerking
van de plannen

Hoewel we op het moment van schrijven slechts 1 reactie hebben gehad op ons vorige
stuk, zijn we kort na het verschijnen van de vorige editie van Stromingen verder gegaan
met het vertalen van onze voorstellen naar kosten, in termen van uitbreiding van het
bestuur en een mogelijke verhoging van de contributie.
We beperken ons wat betreft reikwijdte voorlopig tot het jaar 2009, waarbij we zelf
denken dat het goed zou zijn om in het najaar van 2009 de voortgang van het Nieuw
Elan (mochten de leden in november 2008 de plannen goedkeuren) te evalueren en op
basis daarvan het vervolg traject verder vorm te geven, samen met jullie, de leden.
Wat we in elk geval hopen te gaan doen in 2009 is het volgende:
I. Externe contacten aanhalen en verbeteren. Daarvoor moeten volgens ons twee
bestuursleden verantwoordelijk zijn, wat ons betreft inclusief de voorzitter;
Tevens willen we de huidige NHV kernactiviteiten versterken:
II. De Stromingen per definitie in kleur (zonder kosten voor de auteur), dikker, en op
tijd bezorgt. Of dit op korte termijn financieel haalbaar is staat nog ter discussie,
maar het is wel onze intentie op termijn;
III. De website, door via deze meer mogelijkheden en informatie te gaan bieden;
IV. Voorjaars- en najaarsbijeenkomsten op vaste dagen in het jaar, bijvoorbeeld de
derde donderdag van april en de derde donderdag van oktober, de zogenaamde
spring- en fall meetings.
Om deze verbeteracties uitgevoerd te krijgen ontkomen we denken we als bestuur niet
aan een contributieverhoging. De contributie verhogen tot 50 euro lijkt ons haalbaar en
realistisch. Graag horen we uiteraard van jullie, de leden, wat jullie daarvan vinden.
Wij verwachten overigens dat het ondanks deze contributieverhoging noodzakelijk zal
zijn om op zoek te gaan naar cofinanciering. Daarmee kunnen we dan bijvoorbeeld in
de loop van 2009 de Stromingen volledig in kleur aan u gaan leveren.
Een apart bestuurslid dat zich primair actief gaat bezighouden met het vergaren van
cofinanciering achten wij een mogelijke weg om dit probleem aan te pakken.
Om de plannen verder uitgewerkt en uitgevoerd te krijgen dient het bestuur waar
schijnlijk te worden uitgebreid. Het aantal nieuwe bestuursleden en hun taken wordt
op het moment als volgt ingeschat:
1. Voorzitter, die tevens een deel van de externe contacten op zich gaat nemen;
2. Bestuurslid Externe Contacten (die dus nauw samenwerkt met de Voorzitter);
3. Bestuurslid Website & Informatievoorziening (Nieuwsbrief, pdf’s op website, NHVboekjes et cetera);
4. Bestuurslid Stromingen;
5. Bestuurslid Cofinanciering;
6. Bestuurslid Penningmeester;
7. Bestuurslid Algemene Zaken (Secretaris et cetera) & bijeenkomsten;
8. Bestuurslid Bijeenkomsten.
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We hopen met dit uitgebreide bestuur duidelijk als vereniging te groeien! Gezamenlijk
werken deze mensen aan de verdere ontwikkeling van de vereniging in 2009, bijvoor
beeld inzake de mogelijke transformatie naar een beroepsvereniging.
In de loop van dit jaar, waarschijnlijk in de tweede helft van november, hopen wij
met u te kunnen discussiëren over onze plannen en zal er aansluitend besluitvorming
plaatsvinden. Voor opmerkingen, vragen et cetera kunt u mailen naar:
NHV.nieuwelan@gmail.com
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