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Belangrijkste uitkomsten ledenraadsvergadering 24 juni 2022 
 

Verdere professionalisering vereniging 

De ledenraad en het bestuur hebben een sessie gehad met Frans Huizenga, bestuurskundige en 

adviseur verenigingen, over de verdere professionalisering van de vereniging. Hij is eerder betrokken 

geweest bij veranderingen binnen de vereniging, o.a. m.b.t. de instelling van de ledenraad.  

In deze sessie is besproken wat de transitie van een jonge vereniging naar een groter groeiende 

vereniging met zich meebrengt qua veranderingen in werkzaamheden en rollen van de werkorganisatie 

(bureau en kaderleden), bestuur en de ledenraad en hoe deze organen zich tot elkaar verhouden. Onder 

meer is duidelijk geworden dat de ledenraad er is voor de kaderstelling en het bestuur voor de 

beleidsvoering. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad. 

 In de komende tijd, ook volgend jaar, zal met elkaar een verdere (praktische) invulling worden gegeven 

aan deze transitie. 

 

Jaarplan 2023  

Er is een extra ledenraadsvergadering gepland op 5 oktober a.s. om het concept jaarplan/de 

conceptbegroting 2023 te bespreken. In de vergadering van 25 november a.s. zal het definitieve 

jaarplan/de definitieve begroting ter goedkeuring aan de ledenraad worden voorgelegd.  

 

Wijzigingen reglementen 

De volgende reglementen, die te vinden zijn op de website, zijn op 24 juni jl. goedgekeurd door de 

ledenraad: 

• Accreditatiereglement cgt’ers en supervisoren per 1 juli 2022 

• Registratiereglement cgt’ers en supervisoren per 1 juli 2022 

• Registratiereglement cgw’ers per 1 juli 2022 

• Huishoudelijk reglement per 1 juli 2022 

Zie voor de belangrijkste wijzigingen de inleiding van de betreffende reglementen. 

 

Per 1 januari 2023 worden de regels rondom blended opleiden veranderd. De ledenraad heeft de 

gewijzigde accreditatiereglementen per 1 januari 2023 goedgekeurd. Zie voor de belangrijkste 

wijzigingen: https://www.vgct.nl/nieuws/reglementswijzigingen/. 

 

(Her)benoemingen 

Bestuur 

De ledenraad heeft Larissa Cloudt benoemd als bestuurslid (aandachtsgebied vereniging) als opvolger 

van Sammy Peter. Larissa heeft ruim 6 jaar in de ledenraad gezeten en zal zich binnenkort via een VGCt-

nieuwsbrief voorstellen. Tijdens het najaarscongres kun je op donderdag tijdens de borrel afscheid 

nemen van Sammy als bestuurslid.  

 

Registratiecommissie 

De ledenraad heeft Margreet van der Plas herbenoemd als voorzitter van de registratiecommissie. 

 

Ad-hoc-commissieleden 

De ledenraad heeft Venu van den Assem, Jan Bernard, Hans Bollen, Annemiek van Dijke, Frans Joris 

Esmeijer, Caroline Lievaart, Anette Pet, Gerard Schippers en Lieske Sonneveldt herbenoemd als ad-hoc-

commissieleden.  

 

 

Ledenraad 
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