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Verslag  

van het tweede overleg van de Vrijwilligersraad (verder: VRW) van ‘De Wilg’ 
 
Datum:  13 maart  2018 
Plaats:  Mecklenburglaan 3 - 5, Utrecht 
Aanvang:  16:00 uur 
Aanwezigen: Charlotte Thoolen 
   Daniël van Son 
   Foka Slagman 
   Wendy de Rooy 
   Robert van der Pas. 
    
 
Afwezigen:  Nicole de Jonge  
   Gerald Scheepmaker 
   Bart van Waalwijk van Doorn 
 
Verspreiding: Leden VRW, Charlotte Tholen. 
 
 
 

1. Opening en mededelingen 
a. Nicole en Gerard hebben voor vandaag afgezegd. 
b. Charlotte; vanuit de Organisatie wordt meegedeeld wordt dat de 

vrijwilligersraad vooral een adviserende functie heeft, Robert 
reageert daarop met de mededeling dat hij in dit geval geen 
voorzitter en of lid van de raad zal blijven. De insteek is en blijft dat 
de vrijwilligersraad de stem van alle vrijwilligers verwoord. 

c. Wendy neemt de taak van voorzitter op zich en leidt vanaf dit 
moment de vergadering. 

2. Vaststelling agenda 
a. Geen opmerkingen. 

3. Verslag vorige overleg 
a. De opmerkingen zijn in het verslag verwerkt. Zie definitieve versie. 
b. Er is met meerderheid besloten dat de taalvoering van de het 

verslag iets minder formeel mag en bij voorkeur zonder 
afkortingen. 

4. Actielijst algemeen 
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- Nieuwe website De Wilg: verkeert in testfase. Na afronding 
worden vrijwilligers betrokken. Foka en Daniel gaan voor 
de VWR testen. 

- Opzet over hoe de VRW de vrijwilligers vertegenwoordigd: 
er bestaat verschil van mening over een meer dan wel 
minder formele insteek. Er zijn onderliggende stukken 
rondgestuurd maar daarover bestaat geen 
overeenstemming. In samenspraak met NdJ en CT zal BvW 
een voorstel doen. Dit vraagt enige tijd en zal niet in de 
eerstvolgende bijeenkomst van de VRW klaar voor 
bespreking zijn. 

5. Wvttk / rondvraag. 
- Robert;  kan er een getuigschrift vertrekt worden aan 

vrijwilligers? Charlotte; dat wordt op verzoek nu al gedaan. 
Wendy; is het mogelijk een link op de website te maken 
waar vrijwilligers deze kunnen aanvragen? (actiepunt) 

- Wendy; Kan er een mail adres aangemaakt worden  
vrijwilligersraad@dewilg.nl, waar vrijwilligers op en 
aanmerkingen in kwijt zouden kunnen. 

- Charlotte bedankt Robert voor zijn inzet. 
 

6. Sluiting: 18:00 
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