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Belangrijkste uitkomsten ledenraadsvergadering 25 november 2022 
 

Concept jaarplan/begroting 2023  

De ledenraad heeft het jaarplan en de begroting voor 2023 goedgekeurd. Het jaarplan 2023 gaat over 

het laatste jaar van het huidige beleidsplan 2021-2023 en richt zich voornamelijk op de continuering en 

verdere uitwerking van projecten en activiteiten die in de voorgaande jaren zijn gestart. De contributie 

voor 2023 blijft ondanks de inflatie en verhoging van de kosten gelijk aan die van 2022.  

 

Bekijk het Jaarplan 2023. 

 

Wijziging registratiereglementen 

De ledenraad heeft de volgende reglementen goedgekeurd: 

• Registratiereglement cgt’ers en supervisoren per 1 januari 2023 

• Registratiereglement cgw’ers per 1 januari 2023 

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

Deze reglementen gaan in per 1 januari 2023 en zijn hier te vinden.  

 

Ledenraadsverkiezing 

De ledenraad kreeg een update over de ledenraadsverkiezing. We zoeken nog volop kandidaten! Heb je 

interesse? Meer informatie vind je op www.vgct.nl/ledenraad. Je kunt je via het digitale formulier nog 

aanmelden t/m 18 januari 2023. Heb je (praktische) vragen of vind je het leuk om met een ledenraadslid 

te spreken? Neem dan contact op met Lisa de Kok via l.dekok@vgct.nl of 030-2303758. 

 

DE LEDENRAAD IN HET KORT  

• Jouw taak: kaders vormgeven waarbinnen het bestuur en de werkorganisatie de komende 

drie jaar hun werk doen // meepraten over strategische keuzes voor alle registraties en 

leeftijdscategorieën binnen de vereniging // verstandige besluiten nemen voor de vereniging 

als geheel (je vertegenwoordigt alle leden) // beleidsvoorstellen beoordelen // jaarlijks met het 

bestuur terugkijken op het gevoerde beleid en daarvan leren.   

• Vergaderingen: 4 vergaderingen per jaar // vergadering ca. 3 uur // vrijdagmiddag (m.u.v. de 

vergadering tijdens het NJC, die valt op woensdagavond) // ca. 2 tot 4 uur voorbereidingstijd 

per vergadering // lunch vooraf en een borrel na afloop.  

• Extra’s: jaarlijkse vrijwilligersvergoeding // gratis naar het najaarscongres // bestuurlijke 

ervaring opdoen // uitbreiden van je netwerk // deel uitmaken van een gezellige, enthousiaste 

en betrokken groep VGCt-leden. 

 

 

Verdere professionalisering van de vereniging (kaders) 

In verband met de verdere professionalisering van de vereniging hebben we opnieuw bekeken hoe we 

toekomstige projecten aanpakken. We zullen bij nieuwe projecten van tevoren helderder de kaders 

vaststellen waarbinnen een projectgroep met een project aan de slag gaat. Als een plan dan terugkomt 

in de ledenraad is eenvoudiger te toetsen of het voorstel binnen de afgesproken kaders past.  

 

Benoemingen 

Accreditatiecommissie 

De ledenraad benoemt Charlotte Nuhoff per 15 december 2022 als lid van de accreditatiecommissie. 

 

Vergaderdata ledenraad 2023 

De vergaderdata voor de ledenraad in 2023 zijn: 10 februari, 26 mei, 29 september en 1 november.  

Ledenraad 

https://www.vgct.nl/wp-content/uploads/2022/12/VGCt-Jaarplan-2023.pdf
https://www.vgct.nl/statuten-reglementen-en-beleid/
http://www.vgct.nl/ledenraad
mailto:l.dekok@vgct.nl


 

 2 

 

 

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties over het VGCt-beleid? Je kunt in contact komen met het 

bestuur via de bestuurssecretaris door een mail te sturen naar bestuur@vgct.nl. 

mailto:bestuur@vgct.nl

