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Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 26 april 2011 hebben we onze allereerste ledenvergadering gehouden.
Een dag waar we als bestuur met spanning naar uitkeken, want voor Matrimonium
was dit toch weer een bijzonder moment.
Stadsdeel Centrum had een professionele vergaderzaal ter beschikking gesteld in de
Stopera, het stadhuis van Amsterdam. Daar waren we ontzettend blij mee, zo konden
we écht vergaderen. Een zaal compleet met microfoons, beeldschermen en beamer.
Beter konden we ons niet wensen.
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De leden druppelden één voor één binnen en waren uit alle delen van Noord-Holland
gekomen. Maar ook van buiten Noord-Holland waren leden aanwezig. Leden die wel in
Noord-Holland benoemd of beëdigd zijn geweest, uit Nijmegen, Apeldoorn, Leiden. En
er was een gast uit Lelystad die graag met Matrimonium wilde kennismaken. De vergadering was openbaar en voor iedereen toegankelijk.
Alfred Zebregs van Zebtekst was aanwezig als hoofdredacteur van de Burgerzaken &
Recht en Elma Oosthoek en Jan Oost waren namens Stichting Flagen aanwezig. Zij
hebben het boek “Wat is daarop uw antwoord” gemaakt, waarmee alles begonnen is.
Van de 72 leden waren er 20 naar Amsterdam gekomen plus natuurlijk de 6 bestuursleden. Het bestuur is unaniem verkozen, het huishoudelijk reglement is vastgesteld en de
commissies zijn gevormd. Enkele commissieplaatsen zijn nog beschikbaar. Verderop in
deze nieuwsbrief meer over deze commissies.
We hebben de notulen van de vergadering op de website geplaatst. Iedereen heel hartelijk dank voor het vertrouwen in ons als bestuur. We gaan hard aan de slag. Ieder bestuurslid heeft plaats genomen in minimaal één commissie. De volgende bestuursvergadering is 24 mei a.s. De verschillende commissies hebben ook al afspraken gemaakt
om samen te komen. We zijn écht van start nu.
Namens het bestuur,
Andréa Schipper

De website
Op onze website is veel informatie te vinden. Al eens ingelogd? Inloggen kan met de 1e drie
letters van je achternaam onmiddellijk gevolgd door je lidmaatschapsnummer. Het wachtwoord
is je postcode zonder spaties en de letters in hoofdletters. Nadat wij de betaling hebben ontvangen sturen we een email ter bevestiging hiervan met daarin de inloggegevens. Eenmaal ingelogd kun je ook naar het Forum. Let wel: voor het forum moet je je apart registreren. Eénmalig.
Daarna kun je met die gegevens inloggen. Op de website staat een uitleg over hoe dit gaat. Als
je dit niet lukt, neem dan contact op. We helpen je natuurlijk graag op weg.
Op het forum staan op dit moment onder andere de volgende onderwerpen:
- Wat vind jij nou zo leuk aan het vak van trouwambtenaar?
- Waar loop jij tegenaan binnen de gemeente?
- De bode, wat vind jij ervan?
- Welk trouwmoment is je het meest bijgebleven?

De commissies

De
commissies

Denk & doe mee!
De actieve eerste ALV geven we graag een energiek
vervolg; Matriomonium als
vereniging voor én door
leden. Daarvoor zijn vier
commissies in het leven
geroepen, met elk hun eigen focus. Voor sommige
commissies zoeken we nog
versterking. Wil jij je kennis,
kunde & ervaring inzetten
voor Matrimonium? Kom
aan boord!
Activiteitencommissie
Leden: Ineke van Son,
Marian van Ooijen, Laxmi
Bipat, Mijke Soejoko en
Bart van Galen
Doel: het organiseren van
inspirerende activiteiten
voor Matrimonium
1 e actie:het organiseren
van een grandioze 1e
(b)absendag op 20 september! Hoe de invulling eruit
gaat zien houden we nog
even geheim. Een tipje van
de sluier: Burgemeester
Van der Laan heeft al toegezegd de (b)absendag te
komen afsluiten.

Leden: Karin Faase,
Andréa Schipper, Arendina
Pierik en Hans Gerhards.
Doel: het aanpakken van
complexe zaken. Vraagstukken die meer juridische
aandacht vragen, die verder reiken dan gemeentegrenzen, politiek gevoelig
liggen, etc.
1e actie: de mogelijkheid
onderzoeken om landelijk
te gaan als vereniging en
het online aanmelden onder
de loep nemen. Daarna de
bezoldiging en de grote
verschillen van de beleidsregels van gemeenten.
Genoeg te doen dus!
Redactie & website
commissie
Leden: Riechelle van der
Valk, Andréa Schipper,
Daphne van den Boogaard.
Voor deze commissie zijn
we nog op zoek naar een
actief lid!
Doel: het stimuleren van
onderlinge informatieuitwisseling en netwerken
door middel van o.a. de
nieuwsbrief, website, forum
en social media zoals
twitter en Linkedin.

1e actie: op de ALV aangekaarte onderwerpen uitzetten op het forum, plus een
communicatiematrix opzetten voor optimale afstemming van de communicatiemiddelen.
Kascommissie
Leden: Marlies van
Heusden heeft zich voor
deze commissie aangemeld en zij is nog op zoek
naar een collega!
Doel: het controleren van
de financiële administratie
van de vereniging en daarover verantwoording aan de
ALV afleggen.
1e actie: bijeenkomen om
samen de cijfers na te lopen (2X per jaar)
Wat vraagt het van je?
De commissieleden bespreken onderling hoe vaak ze
bij elkaar komen. Houd
rekening met een bijeenkomst per kwartaal. Veel
kan worden geregeld via
mail, telefoon of andere
middelen. Taken worden in
overleg verdeeld, hier kun
je uiteraard je voorkeur en
beschikbaarheid in aangeven.

Meedenken of aanmelden? Stuur een mail naar de volgende e-mail adressen:
Activiteitencommissie
: activiteiten@matrimonium.nl
Redactie/websitecommissie: redactie@matrimonium.nl
Commissie Denktank
: denktank@matrimonium.nl

E-mail
adressen

Zet alvast in je
agenda!

Commissie denktank

Belangrijke data
Dinsdag 24 mei 2011
Bestuursvergadering
Dinsdag 20 september 2011
(B)absendag
Plaats: Amsterdam
Meer informatie volgt!
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