Samenvatting verslag ledenraadsvergadering woensdag 20 september 2017
1. Opening en vaststelling agenda
Marc opent de vergadering om 18.45 uur en heet een ieder van harte welkom.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Mededelingen
Diverse felicitaties en absentmeldingen.
3. Goedkeuren verslag ledenraadsvergadering 18 april 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Goedkeuren werkplan 2018
Het werkplan wordt, na aanpassingen, vastgesteld. Het bestuur en bureau krijgen de opdracht de
aanpassingen uit te voeren.
5. Goedkeuren begroting 2018 en vaststellen contributie
De begroting voor 2018 wordt vastgesteld. Besluit de contributie niet te verhogen.
Korte pauze met taart ter ere van het 5-jarig bestaan van de NVGzP.
6. Voortgang
- Commissie Jeugd; concept-jaarplan 2018
Estelle geeft aan dat de commissie Jeugd op de goede weg is. Stand van zaken Commissie
Jeugd van P3NL: het is een chaos de verschillende manieren waarop gemeentes de zaken
hebben geregeld op het gebied van jeugdzorg. De commissie blijft er bovenop zitten.
- Commissie Kwaliteit; evaluatie jaarplan 2017
De commissie heeft het werkplan 2017 geëvalueerd. Het werkplan 2018 wordt opgesteld
n.a.v. het vastgestelde beleidsplan.
- Afdeling Specialisten
Ruthie is voorzitter van de afdeling die gereactiveerd is en in de afgelopen periode twee maal
bij elkaar is geweest. De afdeling Specialisten zal een verkort beroepsprofiel (één a-4)
opstellen waarin ook aandacht wordt besteed aan de scientist practitioner.
- Commissie psychodiagnostiek
Is reeds besproken bij de commissie Kwaliteit.
7. Ter informatie
- Samenvatting bestuursnotulen april 2017 wordt ter kennisgeving aangenomen.
- Voortgangsverslag wordt ter kennisgeving aangenomen.
10. Evaluatie, rondvraag en sluiting
Men is tevreden over het verloop van de vergadering en de vergaderlocatie. Marc bedankt
iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 21.00 uur.
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Besluitenlijst ledenraadsvergadering 20 september 2017
Nr.
1.
2.
3.

Besluit
Het werkplan 2018 is vastgesteld, na doorvoeren van de wijzigingen.
Begroting 2018 is vastgesteld
Besloten is de contributie voor 2018 niet te verhogen.
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