Update
afdeling Rotterdam 30-05-2016
Beste Collega’s,
Bij deze ontvang je een update met betrekking tot het opzetten van de afdeling
Rotterdam eo.
In deze update:
Belangrijke data
Logo
Bestuurssamenstelling
Voorjaarsvergadering KVLO
Voortgang kickoff oktober
Volgend overleg
Belangrijke data:
6 juni 2016
17:00 – 19:00
8 juni 2016
13:00 – 16:00
xx september 2016 13:00 – 16:00
xx oktober 2016
17:00 – 21:00
xx – xx december

Overleg afd Rotterdam in restaurant HIP
Themadag Lekker-Fit
Themadag Lekker-Fit
Kick-Off afdeling Rotterdam
najaarsvergadering

Logo
Op afgelopen voorjaarsvergadering deelde Corry Dijkstra mee dat het door Stefan
ontworpen logo helaas niet gebruikt mag worden. Hierover waren recent afspraken
gemaakt door het hoofdbestuur / bureau van de KVLO. Rechtsboven vind je het
nieuwe logo.
Bestuurssamenstelling
Stefan is benoemd tot penningmeester van de afdeling. Hiervoor heeft hij inmiddels
een afspraak gemaakt met het bureau van de KVLO. Eea is even aftasten hoe het in
de toekomst zal gaan lopen. Ik ga er vanuit dat we voorlopig in de huidige
samenstelling zullen blijven werken. Mogelijk zullen we na de kick-off nog meer
enthousiaste mensen kunnen toevoegen. Of dat dan ook bestuur oid is, zullen we
dan moeten bekijken.
Voorjaarsvergadering KVLO
Afgelopen vrijdag 20 mei zijn Stefan en ik naar
Den Hout geweest voor de voorjaarsvergadering
van de KVLO. In de huishoudelijke vergadering
zijn we welkom geheten, hebben we ons voorgesteld
en hebben we kort kunnen vertellen wat we willen
gaan doen met de afdeling. Het verslag van de
vergadering zal ter info naar een ieder doorgestuurd
worden. We hebben ons heel erg welkom gevoeld.
We hebben veel nuttige contacten opgedaan die we
in kunnen zetten om de afdeling Rotterdam op te zetten!

Voortgang kickoff oktober
De kickoff gaat plaatsvinden in oktober, zo voor/rond de herfstvakantie.
- Anne heeft inmiddels geregeld dat “spelletjes die altijd werken” een clinic komt
geven.
- Anne heeft contact gehad met het Lyceum Rotterdam. Accommodatie geeft
waarschijnlijk geen probleem.
- Leon heeft gesproken met de manager van het project Lekker Fit van de gemeente
Rotterdam. Die staan open voor samenwerking. We zullen daar een deel van de
promotie voor de kick-off doen.
- Leon is begonnen met het opzetten van de database. Nog niemand heeft gegevens
aangeleverd.
- Leon heeft contact gelegd met iemand die een clinic Ipads in de les kan geven. Het
is wachten op een reactie.

Volgend overleg
Onderwerpen:
- voorjaarsvergaderingen en andere kader-activiteiten
- voortgang kick-off activiteit
- hoe behoefte in de afdeling Rotterdam te bepalen tijdens/rond kick off

