
Punten  van  bespreking  tijdens  de  eerste  bestuursvergadering  van  het  nieuwe  
academisch  jaar  van  HOVO  Brabant,  11  september  2015  

1.   Tijdens  deze  vergadering  zijn  leden  van  de  commissie  Cultuur  op  bezoek  geweest  voor  
de  periodieke  bijpraatsessie.  Uiteraard  is  het  niet  doorgaan  van  de  excursie  naar  Kasteel  
Huis  Bergh  te  ’s-Heerenberg  aan  de  orde  geweest.  Gebrainstormd  is  over  
oorzaken/redenen  van  het  geringe  deelnemersaantal.  Een  eenduidig  antwoord  daarop  is  
niet  gevonden.  Geconcludeerd  is  dat  meerdere  meer  dan  één  factor  de  oorzaak  kunnen  
zijn,  gelegen  in  de  samenstelling  van  ons  ledenbestand  en  de  tijdgeest.  De  dalende  
belangstellingstrend  van  de  laatste  jaren  is  zorgelijk.  Met  het  bestuur  zijn  twee  suggesties  
besproken  deze  trend  te  keren:  de  aantrekkingskracht  van  de  excursies  vergroten  door  
naar  bijzondere  locaties/thema’s  die  voor  individuele  leden  niet  zo  toegankelijk  zijn  
te  zoeken  en  het  verbeteren  van  de  publicatie  van  de  vooraankondiging.  Op  het  
eerste  punt  worden  (commissie-)leden  verzocht  binnen  het  eigen  netwerk  te  zoeken  of  zij  
de  commissie  Cultuur  van  ideeën  kunnen  voorzien  en  op  het  tweede  punt  zal  door  de  
contactpersoon  publicaties  in  het  bestuur  initiatief  worden  genomen  voor  enkele  
verbetermaatregelen.    

2.   Besproken  is  de  stand  van  zaken  rondom  het  initiatief  van  Rob  Vorst  om  mogelijkheden  te  
onderzoeken  naar  versterking  van  onderling  contact,  betrokkenheid  tussen  leden  en  
de  werving  van  nieuwe  leden.  Aangezien  er  nog  maar  een  beperkt  aantal  leden  op  zijn  
notitie  hebben  gereageerd,  wordt  de  discussie  naar  mogelijke  initiatieven  aangehouden  
tot  de  volgende  vergadering.  

3.   Het  concept  verslag  van  de  bijeenkomst  SV-HOVO  d.d.  21  mei  2015  is  ter  kennisname  
aan  de  orde  geweest.    

4.   Besproken  is  de  stand  van  zaken  t.a.v.  de  mailwisseling  tussen  Bestuur,  commissie  
Forum  en  het  Science  Café  van  A.  Vingerhoedts.  De  contactpersoon  Commissies  zal  
hierover  overleg  plegen.  

5.   Vastgesteld  is  wat  onze  bijdrage  aan  het  Lustrum  van  HOVO  Brabant  in  november  a.s.  
zal  zijn.  

6.   Met  genoegen  heeft  het  bestuur  gezien  dat  de  nieuwe  website  in  de  lucht  is.  Het  ziet  er  
prachtig  uit  en  is  een  verbetering  ten  opzichte  van  de  vorige.  Het  bestuur  spreekt  zijn  
waardering  uit  naar  Cocky  Verweij  die  in  de  realisering  hiervan  zeer  veel  tijd  en  ambitie  
gestopt  heeft.  De  contactpersoon  publicaties  zal  namens  het  bestuur  de  waardering  aan  
haar  overbrengen  en  onderstrepen.  De  aankondiging  van  de  nieuwe  website  aan  alle  
leden  volgt  binnenkort  door  Cocky  Verweij  mede  namens  de  voorzitter  van  het  bestuur.  
De  kosten  van  de  nieuwe  website  zijn  overeenkomstig  de  offerte  van  de  websitebouwer  
en  de  rekening  is  onlangs  betaald.  Het  bestuur  hoopt  dat  van  deze  toegankelijke  website  
goed  gebruik  gemaakt  zal  gaan  worden  door  de  leden.  Afgesproken  is  dat  de  
contactpersoon  Publicaties  nu,  na  de  realisatie  van  de  nieuwe  website,    samen  met  de  
coördinator  Publicaties  gaat  werken  aan  een  andere  productiewijze/opzet  en  
kostenreductie  van  SV-Nieuws.    

Frans  van  den  Broek,  september  2015  

	  


