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De algemene ledenvergadering
Op donderdag 21 maart hebben we in de trouwzaal van Diemen de algemeen ledenvergadering gehouden. Onze vergadering viel samen met een netwerkdag tussen weddingplanners en zelfstandig Trouwambtenaren én de ledenvergadering van de babsenvereniging in
Drenthe. Toch waren we met 20 deelnemers.
We legden de leden ons plan voor om de ledenvergadering voortaan te combineren met onze
babsendag. Dit plan werd enthousiast ontvangen.
Twee bestuursleden hebben hun bestuursfunctie neergelegd. Laxmi gaat zich richten op werk
en opleiding en Daphne is voorzitter geworden van de Vereniging voor ritueelbegeleiders. Zij
blijft wel actief in de redactiecommissie.
We hebben een vacature voor secretaris omdat Marian de taak van secretaris wil terug geven
maar wel graag algemeen bestuurslid wil blijven. Op dit moment hebben we als bestuur één
reactie ontvangen, maar uit de ALV bleek dat er meer animo is. Omdat we met de functie van
secretaris goed om willen gaan hebben we besloten een heuse sollicitatieprocedure te volgen.
Hij of zij gaat immers onderdeel uit maken van het dagelijks bestuur van de Vereniging. Dit
betekent dat Marian met hulp van de andere bestuursleden nog de functie van secretaris blijft
vervullen. Tijdens de babsendag in oktober zullen we een korte ALV inlassen om de nieuwe
secretaris te kunnen benoemen. Tijdens de ALV is een nieuw kascommissie benoemd. Brigitte
Wielage heeft de afelopen twee jaar de financieën heel goed in het zadel geholpen door goede
suggesties en aanpassingen. Onze penningmeester is daar direct voortvarend mee aan de slag
gegaan, waardoor we nu een hele goede administratie hebben. En dat is belangrijk voor een
Vereniging die professioneel wilt zijn! Brigitte willen we daarvoor dan ook heel hartelijk bedanken. De nieuwe kascommissie bestaat uit de volgende twee leden: Mieke Wit - Schiffers babs in
Bergen (NH) en Cees Sintenie , babs in Bloemendaal. Zij zullen voor de volgende ALV samen
met de penningmeester onze boeken controleren.
Op de volgende pagina vind je een kort verslag van de penningmeester.
We hebben de vergadering beëindigd met een paar stellingen, waar we goed over konden
discussiëren. Deze stellingen en reacties zijn binnenkort
op de website terug te vinden. Deze manier van brainstormen/discussiëren was erg leuk en nodigt zeker uit om
vaker een brainstormavond of –middag te organiseren.
Wordt vervolgd.
Namens het bestuur
Andréa Schipper
Voorzitter

Babsendag
Ook de babsendag stond op de agenda van de ALV. Rob de Slegte sprak namens de
Weespse Organisatie. Ze hebben de eerste vergadering gehad en zijn daar meer dan
enthousiast uit gekomen. Zo stond Rob dan ook voor ons om te vertellen over de plannen. Een
heel klein tipje van de sluier werd opgelicht, maar de agenda blijft natuurlijk net zoals andere
babsendag een verrassing. Ik zou hem alvast maar in de agenda zetten. Het belooft een leuke
inspirerende dag te worden, met zowel inhoudelijke onderdelen als ontspanning.
Kortom: houd ‘m vrij die 17e oktober 2013.

PAGINA

2

De financiële verantwoording
Door: Karin Faase
Penningmeester

Financieel jaarverslag 2012
Als penningmeester presenteerde ik tijdens de ALV de Winst&Verliesrekening
2012, de Balans 2012 en de Begroting 2013.
In het financiele jaar 2012 is veel aandacht besteed aan de inkomstenkant van
de vereniging. Bijna zes maanden zijn nodig geweest om de achterstallige contributies binnen te halen. Diverse leden gaven aan hun lidmaatschap te willen opzeggen.
Als bestuur hebben we besloten alle wensen met terugwerkende kracht tot 01-01-2012 in
te willigen. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een ledenbestand van 75 op 01-01-2012.
Door het jaar heen zijn er 12 leden bijgekomen.
In december 2012 zijn de 87 facturen voor de contributie van 2013 uitgestuurd. Per 31-122012 hebben drie leden opgezegd en heeft 50 % betaald. Door de positieve financiële
situatie van Matrimonium hebben we als bestuur nagedacht waar dat geld aan te besteden.
We hebben bepaald dat we 2000 euro als buffer nodig hebben en dat het overige geld
terugvloeit naar de leden in de vorm van o.a. een vernieuwde website en twee gratis workshops per lid. De kosten hiervoor zijn terug te vinden in de begroting 2013.
De kascontrolecommissie, in de persoon van Brigitte Wielage, heeft de kas gecontroleerd
en goed bevonden. Alle aanbevelingen die gedaan zijn tijdens de kascontrole over 2011 zijn
overgenomen en uitgevoerd. De kascontrolecommissie stelde voor de penningmeester
decharge te verlenen.
De ALV heeft mij als penningmeester decharge gegeven en bedankt met een applaus.

De rondvraag
- “Vallen babsen onder een cao (pensioen, verzekeringen etc) Is er bij 10 uur automatisch
een pensioenregeling?”
Dit blijkt niet overal zo geregeld te zijn. Als commissie Denktank gaan we hiermee aan de
slag.
- “Hoe zit het met lidmaatschap voor babsen uit andere provincies?” De Vereniging is in
eerste instantie opgericht voor babsen in NH. Maar al snel bleek dat in het land behoefte
is aan network en kennis delen. Volgens het reglement mogen we als bestuur deze aanvragen honoreren. We stellen daarbij altijd wel dat de aktiviteiten uitsluitend in NH plaats
vinden.
- Er komt een mooie suggestie om een workshop te organiseren van een notaris die graag
uitleg wil geven aan ons trouwambtenaren over de huwelijkse voorwaarden. Een notaris
heeft deze workshop gratis aangeboden.

Agenda
8 april 2013

Workshop Interviewen. “Van vraag maar raak,
naar rake toespraak” in het gemeentehuis van de
Gemeente Bergen (NH). Deze workshop is een
herhaling van de workshop in Overveen 2012.
LET OP! Deze workshop is VOL!

20 april 2013

Workshop burgerlijke stand voor
Trouwambtenaren. Deze workshop is een
herhaling van de workshop in Weesp 2012.

17 oktober 2013

(b)absendag in de gemeente Weesp
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Het verhaal door Cees Kraaij
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(Babs in Heerhugowaard)

“Falling into you”
Toen Burgerzaken mij belde met de vraag of ik een huwelijk in de gevangenis wilde sluiten, was ik
meteen enthousiast. Iets totaal anders met de nodige onzekerheid en spanning. De enige gegevens
waren dat een Turkse man uit Heerhugowaard met een Bulgaarse uit Alkmaar wilde trouwen. En
graag de speech in het Engels. Tevens moest ik contact opnemen met de Humanistische raadsvrouw
van de gevangenis. Van haar vernam ik dat de bruidegom voorlopig nog wel enige tijd in hechtenis zou blijven en dat
de bruid sociaal, therapeutisch werk verrichtte op de Achterwal in Alkmaar. We maakten een afspraak om met de
raadsvrouw het bruidspaar te ontmoeten waarbij alleen over de plechtigheid zou worden gesproken.
De ontmoeting was één grote teleurstelling. De korte ontmoeting van 30 minuten die het bruidspaar mocht beleven,
werd door het bruidspaar met handen en voeten aangegrepen. Het contact werd zo storend dat het schouwspel mij
hoogst irriteerde. Een paar woorden deden veel. Wat is hier nou van te maken? Hoe zal hun houding straks zijn als
het er werkelijk op aankomt? Allemaal vragen die het vertrouwen verminderden. Toen kwam langzamerhand het
besef weer terug: ik wilde toch onzekerheid en spanning?
Met de toga over mijn arm volgde ik de raadsvrouw, via heel veel sluisdeuren, naar haar te krappe werkkamer. Toen
ik een kleine voorraadruimte betrad om mijn kledij te verwisselen, stond daar de bruid, niet in werkkleding maar in vol
ornaat, pronkend als een pauw in een prachtige witte bruidsjurk met een volgzame sleep! Het wonder geschiedde: er
ontstond een gesprek! Haar ogen spraken!
De “trouwzaal” werd langzamerhand gevuld met raadsvrouw, begeleider, bruidspaar, 6 getuigen en ambtenaar. De
getuigen waren zowel van buiten als van binnen. De ”binnen-getuigen“ waren niet in streepjescode gekleed maar ook
in keurig donker kostuum. Het bijzondere sfeertje en het herboren bruidspaar gaven mij een kick! Het bruidspaar was
vol aandacht. Duidelijk zichtbaar op hun gezichten.
Toen de laatste getuige, een type kaalhoofdige uitsmijter, had getekend, merkte hij op dat het bruidspaar nu officieel
getrouwd was. Toen ik zei dat dat niet het geval was omdat ik nog moest tekenen, stond hij op, maakte zich nog
breder, en sprak: “dat zullen we nog wel eens zien’!
In een cirkel van knipperende, gekleurde kerstboomlichtjes op de vloer, klitte het bruidspaar. De tortelduifjes bewogen
zich, al likkend en schurend, in slow-motion in de minimale danspiste. We toostten mild met champagne op een gelukkig huwelijk. Céline Dion deed mee met “falling into you”.
Toen de twee snelle uurtjes voorbij waren, moest de bruid het gebouw verlaten. De tijd die er voor staat was om!
Door het raam zag ik de bruid in burgerkleding voorbij schieten. Ik had echt met haar te doen!
Eerlijk gezegd, heb ik daarna de bruidegom niet meer opgezocht. Of ik de bruid nog heb bezocht, laat ik in het
midden.
Cees heeft de pen overgedragen aan Rob van Laaren, babs in de gemeente Bergen (NH).

De workshops
We vinden het belangrijk hier nog een keer op te wijzen. De afspraken die we gemaakt hebben omtrent de workshops.
In 2013 staan 3 workshops op de kalender:
Workshop ‘Interviewen”
Workshop ‘Creativiteit in de opbouw van je ceremonie”
Workshop ‘Burgerlijke stand’
Planning:
Periode jan t/m april en okt/nov
De workshop worden elk twee keer gegeven. Eén keer op zaterdag, één keer op een avond.
Indien de workshop niet doorgaat wegens te weinig deelnemers, dan garanderen we de doorgang van workshop twee.
Locaties: Hierbij doen we een oproep! Wellicht mogen we een keer in jouw gemeente een workshop organiseren?
Deelname:
Minimum aantal deelnemers: 12
Maximum aantal deelnemers: 20
Leden mogen twee keer per jaar gratis deelnemen aan een workshop, externe deelnemers betalen 30 euro. Als deze
deelnemer alsnog lid wordt van Matrimonium, dan vervallen de kosten van de workshop.
Een externe deelnemer als introducée van een Matrimonium lid betaalt 25 euro.
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De website
Bij een professionele
Vereniging hoort een
professionele website.

Tijdens de vergadering hebben we een sneak preview kunnen geven van de nieuwe website. Op dit moment wordt door een professionele webdesigner aan onze geheel vernieuwde
site gewerkt. Een site die professioneler, veiliger en beter is. De reacties waren zeer positief
en we hebben ook goede feedback gekregen wat we beslist mee gaan nemen in onze besprekingen met de bouwer.
Het forum krijgt een volledig nieuwe vorm. Gebruiksvriendelijker en vooral ook veel veiliger.
Zoals jullie weten was het vorige forum gehackt. Door de vele spam die erop geplaatst was,
was deze ook niet meer te herstellen. Wie het principe kent van een wordpress-blog, zal
feilloos met het forum om kunnen gaan. Voor iedereen die daarmee onbekend is komt er
een hele duidelijke uitleg.
De foto’s op de website worden voornamelijk aangeleverd door professionele fotografen. Zo
heeft het bedrijf World Wide Weddings ons al prachtige foto’s in gebruik gegeven en daar
zijn we heel blij mee. Zij hebben ook foto’s van het bestuur gemaakt die bijdragen aan een
professionele uitstraling. Want we willen natuurlijk heel graag af van het stoffig imago van
de trouwambtenaar!
We zijn op zoek naar algemene foto’s die over het vak van de trouwambtenaar gaan. Het
moet tenslotte echt een site zijn voor collega trouwambtenaren en niet voor bruidsparen die
op zoek zijn naar een trouwambtenaar.

Wel komt er een mogelijkheid waarop de leden zich kunnen voorstellen. Maar niet naar
buiten toe, alleen naar de andere leden. Zo kunnen we ook onderling op een eenvoudige
manier met elkaar kennis maken. Handig om na een babsendag nog eens te kijken wie er
allemaal waren of juist voorafgaand aan de babsendag vast je informatie in te winnen.
Zoals je ziet zal ook de kleur iets veranderen. Én, de site is volledig geschikt voor tablets en
smartphones. Ook daarin gaat Matrimoinum met de tijd mee!
Maar…. Dit is echt een sneak preview. Er kan nog van alles veranderen als we ermee gaan
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