Nieuwsbrief juli 2020
In deze nieuwsbrief vertellen we jullie meer over de activiteiten van ViiP. De huidige Corona crisis
heeft hier helaas directe invloed op. Onze ledenbijeenkomsten zijn doorgeschoven of zullen op een
andere manier worden georganiseerd. ViiP heeft echter niet stilgezeten en heeft verschillende
bijeenkomsten in het vooruitzicht.
Jaarcongres
Het Jaarcongres met als thema ”Solidariteit 2.0” zou in april bij Aegon in Den Haag plaatsvinden.
Vanwege COVID-19 hebben we het Jaarcongres verplaatst naar 15 oktober 2020 en is de
Herfstborrel komen te vervallen.
Door de richtlijnen van de Nederlandse overheid en het RIVM acht het bestuur het niet verstandig
om het Jaarcongres als fysieke bijeenkomst door te laten gaan. Op deze dag gaan we daarom een
Webinar organiseren met een alternatief programma. Na de zomer volgt meer informatie. Reserveer
deze datum alvast in je agenda!
ALV
Dit jaar heeft de Algemene Ledenvergadering noodgedwongen digitaal plaatsgevonden. Ongeveer
50 leden hebben de ALV bijgewoond. Er zijn twee bestuursleden herbenoemd en er is goedkeuring
door de leden gegeven voor het verlagen van de contributie van 2021.
Bestuur
We zijn heel blij met de herbenoeming van Marjon Brandenbarg en Angelique Joosen als bestuurslid.
Helaas heeft Laura Rebel vanwege haar drukke werkzaamheden haar bestuurdersrol neergelegd.
Hierdoor is een vacature ontstaan. Laat het ons weten als je interesse hebt!
Contributie
In de ALV heeft het bestuur goedkeuring gekregen van de leden om in verband met bijzondere
situatie in 2020 waardoor het aanbod van activiteiten vanuit ViiP minder is, de contributie over 2021
eenmalig te verlagen naar €75.
Graag roepen we de leden die hun contributie over 2020 nog niet betaald hebben op om de factuur
van het lidmaatschap zo snel mogelijk te betalen.
Commissie Communicatie
Communicatie is een steeds belangrijkere pijler om onze leden te bereiken. Dit vraagt extra
aandacht en inspanning. De commissie Communicatie zoekt daarom versterking van een lid met
ervaring met marketing. Ben jij degene die wij zoeken of ken je iemand die hier geschikt voor is,
meld je dan aan bij het secretariaat van ViiP of een van de commissieleden.
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Deelnetwerken
De deelnetwerken hebben zich aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. Zo hebben deelnetwerk 1, 3,
5 en 9 online bijeenkomsten georganiseerd. Een aantal daarvan zijn ook voor alle leden opengesteld.
Wil je een keer een bijeenkomst van een ander deelnetwerk bijwonen, kijk dan op de website voor
de mogelijkheden.
Op 9 november vindt een bijeenkomst van deelnetwerk 3 plaats over datakwaliteit door Rebecca
Wortmann en Sanne Rog.
Mocht jouw deelnetwerk dit jaar bijeenkomsten organiseren, geef dit dan door aan het secretariaat,
zodat we de data op de website kunnen plaatsen.
Website
Via de website proberen we in contact te blijven met jullie. Regelmatig plaatsen we lezenswaardige
artikelen, inspirerende interviews met onze leden, vacatures en aankondigingen voor nieuwe
deelnetwerkbijeenkomsten.
En via ViiP Connect kan je in contact komen met andere leden. Bel eens een lid op om bij te praten
of kennis te maken; juist in deze bijzondere tijd is het belangrijk om met elkaar in contact te blijven.
Workshop
Na de zomer gaan we een workshop organiseren met betrekking tot effectief vergaderen in een
online omgeving. Nadere details volgen.
Wij wensen iedereen een hele mooie zomer en hopelijk kunnen we elkaar gauw weer face-to-face
ontmoeten. Doe voorzichtig en blijf gezond!

Bestuur van ViiP,
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