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Het succes van de sectie is afhankelijk van de inzet en betrokkenheid van haar leden. Vandaar dat we 

als sectiebestuur dit jaar nogmaals een oproep willen doen aan de sectieleden om zich actief in te 

zetten in het bestuur of in commissies binnen de sectie zoals Educatie en PR en Communicatie  

Tevens willen we mensen werven die namens de sectie B&B zitting willen nemen in commissies van RN 

zoals Ethiek of in de redactie van RN-Magazine. Zo kunnen onze belangen ook binnen de vereniging  

worden verwoord.  

 

Het is van belang dat de nieuwe website door de leden benut wordt. Daarom richten we ons in eerste 

instantie op de inhoud van de website. Zo wordt er een begin gemaakt met het plaatsen van 

interessante links. Het forum moet in gebruik worden genomen voor discussies en oproepen. Er moet 

ook nagedacht worden over welke informatie we verder allemaal willen leveren. 

Ook zullen we in een mail een oproep doen om interessante informatie of ideeen aan ons door te 

geven. 

 

Naar aanleiding van het nieuwe behoudsmedewerkerlidmaatschap en de daaraan gekoppelde 

toelatingseisen moeten er dit jaar afspraken gemaakt worden met het hoofdbestuur en het 

secretariaat over de te volgen  procedure. Hierna kunnen we actief nieuwe leden gaan werven.  

Hiervoor zal in samenwerking met de vereniging promotiemateriaal voor sectie moeten worden 

ontwikkeld. 

 

Toen Bernadette van Beek besloot zich terug te trekken als lid van het bestuur is het idee ontstaan 

van een eigen Raad van Advies. Er moet nagedacht worden over de invulling hiervan. 

 

Rond oktober zal er weer een jaarlijkse sectiedag wordt georganiseerd. 

 

In navolging van het initiatief van een aantal partijen uit het veld  heeft het SVGB besloten een 

kwalificatiedossier te schrijven voor een door het OCW erkende opleiding voor behoudsmedewerkers. 

In de persoon van de voorzitter gaat de sectie B&B meewerken aan de totstandkoming van dit 

kwalificatiedossier. 

 

 

 

 


