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Een terugblik
Wow, wat een maanden hebben we gehad. Nadat ik al
enige tijd met het idee in mijn hoofd liep, hadden we op
dinsdag 13 april onze eerste "vergadering". Met Bart,
Mijke en Laxmi deelde ik mijn plannen. Allemaal waren
we enthousiast, de één iets uitbundiger dan de ander,
maar zeker enthousiast. We moesten veel uitzoeken,
want áls we het zouden doen, dan wel goed. Daar waren we het allemaal over eens.

30 september 2010, het tekenen van de
oprichtingsakte bij de Notaris

Verschillende vergaderingen volgden en we werkten toe
naar 20-10-2010. Dat zou onze officiële oprichtingsdatum worden. Een groot vraagstuk
was: “gaan we wel of niet bij een notaris registreren”. We wilden het goed aanpakken,
dus we pakten het goed aan. Op 30 september 2010 tekenden we met zijn vieren de
oprichtingsakte bij de notaris in Haarlem. Een bijzonder moment!

Het vervolg kennen jullie…. Na het huwelijk van Marjolijn en François in Sofitel The
Grand in Amsterdam was het zover, Matrimonium bestond!
Aan media-aandacht geen gebrek. Na een eerste stukje in de Burgerzaken & Recht van
de NVVB kregen we ontzettend leuke reacties. Ook van collega’s buiten Noord-Holland,
die onze vereniging een geweldig initiatief vonden en ons veel succes wensten. We
stuurden alle Noord-Hollandse gemeenten onze nieuwsbrief, brochures en aanmeldingsformulieren. En op onze eigen afdeling burgerzaken van Amsterdam stadsdeel
Centrum hielden we een presentatie.
Al snel meldden de eerste leden zich aan en kregen we vooral ook heel veel verzoeken
van collega’s in het land, die zich graag wilden aansluiten. “Kunnen jullie geen landelijke
vereniging worden?” is de meest gestelde vraag.
Maar ook vanuit de NVVB kwam een signaal dat aan een landelijke vereniging behoefte
is. Iets waar we nu mee aan de slag willen gaan, maar wat niet zomaar zonder slag of
stoot kan. Daarvoor zullen we een goed plan moeten opstellen, want ook daarvoor geldt
“als we het doen, dan doen we het goed!” En dan hebben we de algemene ledenvergadering die hier accoord mee moet gaan. Laten we die dus eerst afwachten.
En vergis je niet. We zijn net begonnen en zoeken onze weg nog in de routing van aanmelden, factureren, administreren en informeren. Dat is wel een belangrijk begin wat we
goed op orde moeten hebben.
Het is nu 31 december 2010. De ledenteller staat op 51! We zijn ontzettend trots! We
kijken uit naar 2011, waarin we zoveel plannen hebben te verwezenlijken. Waar we ontzettend veel zin in hebben. Wat ontzettend fijn dat iedereen zo met ons meedenkt,
meedoet en verder wil. We gaan ervoor.
Zien we elkaar op de eerste Algemene Ledenvergadering? De datum volgt snel!
Namens het bestuur,
Andréa Schipper
Voorzitter

De openstaande vacature

Ben jij ons
nieuwe
bestuurslid?

Bij onze oprichting hebben we laten weten nog
op zoek te zijn naar een
bestuurslid. Daar hebben
we veel enthousiaste
reacties op gekregen. En
daar zijn we heel blij
mee!

Voordat we de ALV organiseren zullen we met
iedereen die ons heeft
laten weten voor deze
functie in aanmerking te
willen komen, kennis maken. Wat we belangrijk
vinden is dat deze persoon goed bij ons team
past en onze doelstelling
goed kan vertegenwoordigen. Omdat alle bestuursleden nu afkomstig
zijn uit Amsterdam en we
er echt een NoordHollandse vereniging van

willen maken hebben we
direct al aangegeven dat
onze voorkeur uitgaat
naar een collega uit een
andere Noord-Hollandse
gemeente. Maar uiteraard vinden we een
goed team belangrijker
en sluiten daarom de
Amsterdamse aanmeldingen niet direct uit.

Een vereniging als Matrimonium is nergens zonder
website. Een vereiste van
een goede website is een
regelmatige update. Dat
doen we. Houdt dus vooral de website in de gaten.

Nieuw is een YouTube
kanaal die we hebben aangemaakt. Hierop staan nu
filmpjes van powerpoint
presentaties. Wil je deze
als ppt-bestand hebben,
mail ons!

Daarnaast hebben we een
forum waar we echt nog
even de aandacht op moeten vestigen. Een forum is
een geweldig middel om
met elkaar in discussie te
gaan. Maak er gebruik van!

Op de site zijn alle publicaties terug te vinden.

Misschien heb je zelf leuke
dingen die je wilt delen, ze
zijn welkom! Foto’s, filmpjes, verhalen… kom maar
op!

Én we hebben een groep
op LinkedIn, sluit je aan!

Deze vacature kunnen
we niet zomaar opvullen,
ook daarvoor zal een
akkoord van de Algemene Ledenvergadering
moeten komen.
Wat gaan we doen?

In januari is onze volgende bestuursvergadering.
Dit staat bovenaan op de
agenda. We houden jullie
dus op de hoogte!

De website

Ook het radioverslag van
RTV N-H is hier terug te
horen.

Tijdens de ALV gaan we
ook een websitecommissie benoemen.
Misschien wat voor jou?

Rest ons nog...
Op naar 2011!

jullie een geweldig 2011
toe te wensen. Geluk en
gezondheid staan voorop.
Daarnaast hopen we natuurlijk dat je weer prachtige huwelijksceremonies
mag verzorgen. Dat is toch
waar we allemaal voor
gaan.
Geniet van 2011!
Andréa Schipper, Bart van
Galen, Mijke Soejoko en
Laxmi Bipat.
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