Verslaglegging van zaterdag 10 maart 2018 te Maarssen bij Chinees Restaurant New China,
Harmonieplein 31.
1 Welkom:
Els opent de vergadering helaas later dan gepland om 13:45.
Ze heet iedereen van harte welkom. We geeft aan dat Rieneke, Jan en Kelly hebben afgemeld.
Van Melchior hebben we helaas geen afmelding gekregen
2 Verslaglegging:
Jannie notuleert, Gert-Jan werkt hem uit.
3 Verslag d.d. 23 juni 2017:
Het verslag van boven genoemde datum is goed gekeurd, niemand had op, of aanmerkingen
op dit verslag
4 Afscheid en welkom nieuwe teamleden:
Afscheid: Helaas moeten wij afscheid nemen van Jiska, Yvette, Linda en Inge.
Omdat dat er veel nieuwe teamleden erbij zijn gekomen stelt Els voor om een voorstel rondje
te maken:
 Charine:
coach en mediator.
 Willem Koning:
adviseur, gastdocent
 Gert-Jan ten Dolle: office Manager.
 Mark Bos:
redactiemedewerker
 Ingrid Beelen:
commissielid “ Iedere dag Veilig onderwijs “
 Gerard Beelen:
voorzitter van de stichting en van de commissie iedere dag
Veilig Onderwijs
 Ineke:
Coach, counselor en bemiddelaar
 Ton Hesel: adjunct directeur, vertrouwens persoon en bemiddelaar
 Melvin ten Dolle: drager van Mascotte Sven.
 Rob Kleijer: leverancier en sponsor van onze Mascotte Sven
 Wim Fournier: eindredacteur van ons blad.
 Marjolein Nijssen: counselor coach en bemiddelaar
 Miranda klomp: PR medewerker naar scholen en fondsenwerver.
Van de afwezigen
 Kelly, onderzoekster
 Rieneke, corrector en redactiemedewerkster
 Melchior: tekenaar voor verhalen over Sven
5 Nieuws van de redactie magazine ( Wim ):
Wim legt uit hoe het magazine werkt, het magazine word gratis naar scholen verstuurd en
worden na gebeld hoe ze het blad ervaren. Hij geeft aan dat de samenwerking met uitgeverij
Nolin erg unieke en prettig is.
6 Oproep elevator pitch, vanwege ins 10 jarig bestaan:
Elevator pitch zetten we voort en komt in ons volgende magazine.
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Willem heeft het idee geopperd om zelf een elevator pitch te maken.

7 Award en genomineerde elevator pitch 2018 ( Gerard ):
Helaas hebben we maar twee aanmeldingen, Gerard geeft aan dat deze twee aanmeldingen
geen award waardig zijn. Waar moet een elevator pitch aan voldoen :
1: Tegen ongewenst gedag
2: en moet blijvend bijdragen aan de sociaal veiligheid op school
8 Planning hoe verder met SVW en SVO:
A: Stichting Veilig Werken is opgeheven, we gaan nu verder onder de naam Expertise
centrum voor veiligheid. Omdat hier alle vormen van sociale veiligheid onder valt, zoals
wonen, buurten, zorg en sport. Hieronder valt ook Stichting Veilig Onderwijs,
B: Onze aanvraag voor een euro incasso is goedgekeurd. Het was een traject van maanden,
omdat we ook op fraude zijn gecontroleerd. Nu dit is goedgekeurd hebben we ook een
IDBANKnr. en mogen we incasseren, dus zijn druk bezig met het zoeken naar donateurs.
C: Per heden zijn wij verhuist naar verdieping 2, omdat dit ruimer is en meer werkplekken
heeft.
D: Linda zou de Online redacteur zijn. Helaas heeft zij aangeven te moeten stoppen met haar
vrijwilligerswerk vanwege familie omstandigheden. Els heeft al een vacature geplaatst bij de
hoge school voor Journalistiek en de vrijwilligerscentrales in de regio. Hopende hier een
snelle reactie die ons wil helpen.
E: Toekomst van het magazine. Charine heeft een goed idee over de ontwikkelingen van de
sociaal media. Helaas moeten we hiervoor op zoek naar een nieuwe online redacteur.
9 Speak Up:
Ton heeft contact met de makers van dit product. De makers komen uit Zweden en heeft alle
vertalingen in het Nederlands gezet voor Nederland. \het product is al in diverse landen
werkbaar. In Breukelen is een school die hier graag mee wil werken. Er is een contract
getekend en word verder ontwikkeld in Zweden voor een, licentie voor de Nederlandse wet.
Ton is contactpersoon voor de Nederlandse uitwerking. Omdat we zelf niet als stichting niet
meer op de NOT gaan staan , is het misschien mogelijk samen iets te doen daar.
Daarnaast is het de bedoeling dat SVO als tussenpersoon dit product gaat uitrollen. Ton legt
uit dat SVO het alleen recht zal hebben in Nederland.
10 SVEN;
Na een proef van SVEN op de vrijwilligersmarkt en Maarssen on ic is er een idee ontstaan om
samen met Rob een theater voorstelling te maken. Vanwege dit word er een subgroepje aan
gemaakt. Deze mensen gaan het groepje vormen. Rob, Melvin, Jannie Gerard, Ingrid en GertJan.
Els wil graag een sponsor vinden om een kleine knuffelsven te laten maken.
11: Verhalen voor de Kamishibaikast.
Els heeft contact gehad met Melchior, dit via Rob ban BEM. Melchior wil voor ons de
verhalen voor de kast tekenen. Het was een goed gesprek en Melchior is welkom in ons team.
12: Evaluatie Maarssen on Ice ( wensboom ):
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Els legt uit dat zij samen met iemand van Maarssen On Ice de uitnodigingen voor
MOI naar de scholen heeft gebracht. Daar werd zij hartelijk ontvangen en hierop kon Gert-Jan
naar de scholen bellen voor een afspraak, zodat zij onze diensten kon uitleggen.
De wensboom is leuk, maar alleen bedoelt voor onze bekendheid. Ook Sven is diverse malen
ingezet voor tijdens dit evenement.
Els stelt voor om bij dergelijke tijdelijke evenementen waar scholen bij betrokken zijn,
hetzelfde te doen. Daarom vraagt ze aan het team of zij zoiets weten in hun omgeving.
Ook is er vanuit het team naar vaste ijsbanen geopperd, maar dat kan alleen als scholen daar
iets tijdelijks doen. Hierbij is er dan geen mogelijkheid om zelf naar scholen te gaan om zelf
de uitnodigingen te overhandigen.
13 NOT 2019:
Zie punt 9
14 Volgende bijeenkomst:
Graag de volgende vergadering graag weer op een zaterdag in september, dus
najaarsvergadering. Els zal hiervoor de datumprikker uitzetten.
15 rond vraag:
Charine vraagt of we geen subgroepjes hebben, zoals medewerkers die in het werkveld
bezig zijn.
Rob en Melvin geven aan dit ook te willen voor de Theatergroep met Sven
Er worden dan ook twee subgroepjes samengesteld.
1.
Een groepje van mediators, counsellors, externe-vertrouwenspersonen en coauch.
Hierbij zal ook Wim aanwezig zijn.
2.
Dus: Ton, Charine, Willem, Charine, Ineke, Marolein, Kelly, Els en Wim
2.
De theatergroepje Sven: Rob, Melvin, Jannie Gerard, Ingrid en Gert-Jan en Melchior.
Els zal de datumprikker hanteren.
Gerard vraagt aan iedereen om mee te denken en te kijken naar genomineerden voor
de Award en spreekt de wens uit deze toch uit te reiken.
16 Team foto:
Team foto is gemaakt, zie bijlage.

Met vriendelijke groet
Gerard van Beelen
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