Agenda verslag van dd. 3 juni 2017
Aanwezig: Els, Ton, Willem, Wim, Mark, Gert-Jan, Jannie, Clemens en Anne-Minke
Afwezig: Inge, Gerard en Marjolein en Jiska
Afwezig zonder kennisgeving : Kelly, Rienke , Ineke, Annemarie, Jan, Merel en Yvette

Agendapunt:
Els heet iedereen die aanwezig zijn welkom, helaas was de opkomst laag.
1.1. Voorstel rondje:
Nieuwe medewerkers:
Willem Koning: Gepensioneerd militair, hij gaat ons ondersteun met alles wat met opleidingen te
maken heeft.
Wim Fournier: Heeft gewerkt bij verenigingen op het secretariaat. Wim is eindredacteur en zal
stichting veilig onderwijs ondersteun.
Mark Boss: Heeft gewerkt als conrector. Mark ondersteunt Wim als Schrijver/Redactiemedewerker.
Gert- Jan ten Dolle: Gert-Jan heeft jaren lang gewekt als administratief medewerker. Gert-Jan
ondersteunt Els op kantoor. En zal de functie van office manager bekleden. Mochten er zaken zijn,
graag dit aan hem doorgeven. Dit kan op mail gertjan@expertisecentrumvoorveiligheid.nl en of per
telefoon 0346-550655. Gert-Jan is alleen op woensdag en vrijdag om de week afwezig.
Huidige Leden:
Els Hendrikse: directeur en woordvoerder van SVO
Ton Hesel: Heeft gewerkt als jurist, werkt als mediator en is adjunct directeur van SVO.
Jannie Mulder: Werkt als fitness coacht en is docente Tai Chi. Jannie is bestuurslid
Karin van den Heuvel: Werk als coach, mediator en als vertrouwenspersoon. Karin geeft aan erg druk
te zijn met haar eigen regio: Helaas heeft zij minder tijd voor SVO als externe-vertrouwenspersoon,
waardoor zij heeft besloten om bij SVO te stoppen.
Yvette Erne-Thoomes: is personeelsmanager van SVO.
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2.0 Verslag 11 februari 2017:
Verslag van 11 februari 2017 is goed gekeurd door de aanwezige teamleden. Er waren geen op- en of
aanmerkingen.
3.0 Wie doet verslaglegging:
Jannie notuleert, Gert-Jan werkt hem uit.
4.0 Afscheid:
Helaas hebben wij afscheid genomen van Anne-Minke en Clemens. Els heeft op een passende wijze
afscheid genomen. Wij wensen hun veel succes in hun verdere toekomst. Els geeft namens SVO een
en mooi afscheidscadeau in de vorm van oorkonden en een bos bloemen.
5.0 Magazine:
Wim geeft aan dat iedere medewerker van SVO een magazine thuis gestuurd moet krijgen. Gert-Jan
gaat dit uitzetten bij Nolin. Mocht er wijziging zijn dit zo snel mogelijk door geven aan hem.
Wim wil geen vulpagina’s. Dit houdt in geen pagina’s met artikelen van het internet of iets dergelijks
en ook geen werkopdrachten voor kinderen, maar artikelen waar SVO voor staat. Denk aan
onderzoeken, Wie wat waar en ga zo verder. Mochten jullie ideeën hebben, schroom niet en laat je
horen.
Wim vroeg zich af waar wij onze fotos vandaan halen, Ton geeft aan deze verzorgt werden door
Nolin. Dus deze moeten nu worden opgevraagd bij Marco van Nolin en aan Wim worden verstrekt. .
6.0 Award 5de keer:
De award 2017 wordt aan vier studenten van het Rodenborg college in Rosmalen uitgereikt. De
uitreiking wordt in 21 juni 2017 om 20:30 uur gedaan op de school. School heeft dan op deze avond
een talentenavond. Tijdens deze avond zijn dan ook de ouders van de studenten en de pers
aanwezig. Wim wil alvast alle informatie hebben, zodat hij alvast een artikel kan schrijven.
7.0 + 8.0 SVO bestaan 10 jaar:
SVO bestaan 10 jaar, het bestuur en directie willen dit graag dit met de medewerker vieren. De optie
is om op 7 oktober 2017 een uitje te organiseren. Er is aan een puzzeltocht in Maarssen gedacht.
Maar de voorkeur gaat toch uit naar een etentje met alle teamleden en partners bij het chinees
restaurant New China te Maarssen. Vanwege het kleine budget van SVO is dit etentje is geheel op
eigen kosten en moet tot uiterlijk drie weken voor 7 oktober 2017 op de rekening van SVO staan,
onder vermelding van je naam.
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Els is nagegaan hoeveel dit per persoon zal zijn. De kosten bedragen ongeveer € 26,50 per persoon.
Dit is inclusief eten en vier drankjes. Indien er tijdens de avond een restant over zal blijven, zal het
bedrag gedeeld worden. Bij afmeldingen wordt het bedrag aan SVO gedoneerd.
Iedereen zal van Gert-Jan hierover een e-mail ontvangen, om te zien of hier animo voor is.
Tijdens of na dit etentje zal er een verdere planning komen voor de team overleggen van het
aankomend schooljaar.
9.0 Planning en hoe verder met SVW en SVO
Gert-Jan zal Els zoveel mogelijk werk uit handen nemen, mochten er wijzigen zijn, zoals
adreswijzigingen en telefoonwijzigingen, afzeggingen van vergaderingen of afspraken en
vakantiemeldingen dan graag contact op nemen met hem. Dit kan via
contact@expertisecentrumvoorveiligheid.nl en/of gertjan@expertisecentrumvoorveiligheid.nl
We zijn nog opzoek naar iemand die samen met Gert-Jan de fondsen en donateurs willen benaderen.
Mochten jullie iemand weten, dan horen wij dat graag.
SVW wordt verder uitgewerkt en de website wordt ook verder goed neergezet.
10.0 Kabouterschool en Fiep Westendorpfoundation:
Door het vertrek van Anne-Mike en Clemens is er een eind gekomen aan de kabouterschool. Echter
zijn Els en Ton bezig met de Jip en Janneke figuren van de Fip Westendorpfoundation. Els gaat
hierover een afspraak maken met deze foundation om samen met Ton te bespreken wat voor
mogelijkheden zij kunnen bieden, samen met SVO.
11.0 Evaluatie vrijwilliger dag
De vrijwilliger dag is op 4 november 2017 te Maarssen in winkelcentrum Bisonspoor. De meerderheid
is voor om dit te doen. Gert-Jan kwam met het idee om als proef een Mascotte in te zetten. Zijn
partner werkt bij een dergelijk bedrijf, en kunnen we een gratis mascottepak lenen. Mocht niet een
groot succes zijn, gaan wij in overleg met het bedrijf waar zijn partner werkt.
12.0 Evaluatie Maarssen on Ice:
Maarssen on ice doen we ook dit jaar weer mee, echter gezien de situatie verleden jaar moet er
eerst een gesprek worden gehouden op korte termijn tussen Els, Ton, Arjan en Sheri. Het zou leuk
zijn als dit door gaat, dit vanwege ons 10 jarige bestaan. Jannie kwam met het idee om Brain er weer
bij te vragen.
13.0 NOT 2019:
Dit kan onze 5de keer worden. De NOT wordt elke 2 jaar gehouden in de Jaarbeurs te Utrecht. Echter
heeft Nolin aangegeven dit niet meer te sponseren. Ton vraag zich af waarom niet, want Nolin
verdient aan ons.
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Tevens is de vraag gesteld of er nog toekomst zit met Nolin want er zijn nog meer uitgevers maar
dan moeten we zelf de acquisitie doen.
Els legt uit dat de NOT-bijdrage een tijdelijk iets was.
Een overstap naar een andere uitgever kunnen we financieel echt niet behappen en wordt onze
dood. De aansprakelijkheidsverzekering, de websites en andere kosten worden immers ook door
Nolin betaald.
Als we iets willen van een flyer of de wenskaarten voor de wensboom of iets anders gedrukt willen
hebben, krijgen we dat ook. Daar wordt nooit moeilijk over gedaan. Bovendien wordt het magazine,
maar ook al ons ander drukwerk gratis verzonden naar scholen en andere aanvragers, waardoor onze
doelgroep bereikt kan worden. Dat doet een andere uitgever niet.
Het is voor SVO geen haalbare kaart om zelf de acquisitie en verzending naar ruim 7000 scholen en
andere aanvragen en bestellingen die nog eens erbij komen, te realiseren.
De NOTkosten was een tijdelijk iets en dan kun je ze dat niet aanrekenen.
We zullen voor de NOT echt donateurs moeten vinden. Vandaar de vraag van Gert-Jan hoe we dat
het beste kunnen doen.
Het punt NOT 2019 komt de volgende vergadering terug.
Wat betreft SVW kan er wel gekeken worden naar een andere uitgever.
14.0 Overname Bob van de Meer:
Helaas is de overname van het levenswerk van Bob van de Meer mislukt door verschil van inzichten.
De werken van Bob van der Meer hebben 12 jaar stil gelegen, waardoor er veel vernieuwd zou
moeten worden. Ook wijst alles erop dat Bob een dubbele agenda had. Zo is er gesproken over de
websites die na het ordenen door SVO terug zouden gaan naar zijn eigen webmaster en Bob wilde
zeggenschap en controle over het SVO-team. Misschien dat dit door zijn ziekte kwam, maar dat
weten we niet. Het was een onwerkbare situatie. Hierdoor hebben Ton en Els het besluit genomen
om het contract te beëindigen. Alle documentatie van en over Bob van de Meer is per post
teruggestuurd. Het is jammere van het vele werk wat iedereen is gedaan, maar wel beter voor SVO.
15.0 Behoefte intervisiemoment.
Is niet ter spraken gekomen.
16.0 Planning volgende bijeenkomst.
Volgende bijeenkomst wordt tijdens het teamuitje op zaterdag 7 oktober 2017 besproken.

17.0 Rondvraag:
Wim en Marc zouden graag een gesprek willen met Ton en Els met de vraag voor wie het
blad gericht is. Hierover wordt met elkaar contact gezocht.
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