
Van: Adviesraad SD info@sociaalsd.nl
Onderwerp: Fwd: Save the Date | vrijdag 24 mei Algemene Ledenvergadering Koepel

Datum: 26 maart 2019 om 16:25
Aan: Antoine Ceuster, de adeceuster@zeelandnet.nl, Henk Top henk-top@tele2.nl, Nita Breeuwer

nitasmailadres@hotmail.com, Regina Op de Beek info@bolderman.com, Rudi Heezik, van rudi.v.heezik@gmail.com,
Chris Hartoog chrishartoog@hotmail.com, Nelli Cooman nelli@nellicooman.nl, Coretta Bruin, de retta68@zeelandnet.nl,
Marc Clercq, le m.h.le.clercq@hotmail.nl, Rudolf Jan Boom rjboom@hotmail.com, Christine Nuis cnuis@zeelandnet.nl

Save the date
Algemene Ledenvergadering vrijdag 24 mei 2019

Geachte leden,
De Koepel is goed op stoom! Alleen in 2019 ontvingen we al meer dan 100 adviesraadsleden 
voor een training. We zijn veel persoonlijk in contact met leden om hen te ondersteunen en 
vragen te beantwoorden. Er zijn recent weer mooie AdviesWijzers, handreikingen en 
nieuwsbrieven verzonden en we barsten nog van de inspiratie voor producten en 
bijeenkomsten voor de rest van dit jaar. En het allerbelangrijkst: van leden ontvangen we 
positieve feedback op dat wat we aanbieden!
 
Maar toch is er naast al deze positiviteit ook een flinke tegenslag waar we als Koepel mee te 
maken hebben. Zoals we u eerder lieten weten vervalt onze subsidie vanuit het ministerie 
van VWS vanaf 2020. Dat betekent dat we vanaf volgend jaar €300.000,- minder te 
besteden hebben. Mede hierdoor hebben we heel kritisch naar onze dienstverlening moeten 
kijken. We hebben op een rij gezet welke diensten/producten de meeste toegevoegde 
waarde hebben voor de meeste leden. Met als resultaat een voorstel voor een 
dienstenpakket vanaf 2020: kleiner en gerichter dan nu. Meer hierover leest u in deze 
eerder verzonden mail.
 
Diverse leden hebben ons gemaild of gaan met ons in gesprek tijdens ledenbijeenkomsten. 
Deze input is ontzettend waardevol en vormt belangrijke input voor de eerstvolgende 
Algemene Ledenvergadering.
 
De komende Algemene Ledenvergadering is voor de Koepel een cruciaal moment. Alleen met 
nadrukkelijke inbreng en support van onze leden kunnen we bepalen wat ons aanbod gaat 
zijn vanaf 2020. Daarom roepen we u nadrukkelijk op om aanwezig te zijn: op vrijdag 24 
mei van 14.30 – 16.30 uur in Utrecht (vergadercentrum Domstad). Wilt u de datum 
alvast noteren in uw agenda?
 
Een officiële uitnodiging voor de ALV volgt in april. Ook dit jaar combineren we de ALV met 
een aantal inspirerende workshops voor adviesraden. Over de inhoud ervan informeren we u 
op korte termijn. Het programma zal starten vanaf ongeveer 10.00 uur.

We hopen van harte dat we u zien op vrijdag 24 mei. Heeft u voor die tijd vragen of 
opmerkingen, neem dan gerust contact op met onze communicatieadviseur Sanne 
Hekman:communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl
 
Met vriendelijke groeten,

Bert Holman
voorzitter 

Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u 
middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de website, social media en de ladekast goed 
te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met 

ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

U ontvangt deze mailing omdat uw 
adviesraad lid is van de Koepel 

Mijn gegevens aanpassen

Goedemiddag,

Zie bijlage ter informatie.

Vriendelijke groeten,

Annita
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adviesraad lid is van de Koepel 
Adviesraden Sociaal Domein. Afmelden

 

Bezoekadres : Laan van St Hilaire 2, 4301 SH Zierikzee E-mail : gemeente@schouwen-duiveland.nl
Postadres : Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee Website : www.schouwen-duiveland.nl
Telefoon : +31 (0) 111 452 000

Op deze e-mail is het gemeentelijk e-mailprotocol van toepassing.
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