Veel animo voor nieuwe belangenvereniging LVNL

Eerste week: 130 potentiële leden!
Collega’s,
Op 3 oktober 2013 presenteerde de werkgroep ‘Nieuwe
belangenvereniging LVNL-medewerkers’ de contouren van
de nieuwe belangenorganisatie. Sinds de presentatie is de
website www.nieuwebelangenvereniginglvnl.nl in de lucht.
Op de site lees je meer over het initiatief en kun je jezelf
opgeven als potentieel lid. Vrijdag 11 oktober stond de
thermometer al op 131 potentiële leden. Een geweldig
resultaat en een enorme stimulans voor de werkgroep om
de voorbereidingen voort te zetten!
Volgende week maandag, 21 oktober komt de werkgroep
opnieuw bijeen. De werkgroep zal dan de organisatievorm van de nieuwe belangenvereniging
uitwerken. De volgende onderwerpen zullen daarbij aan de orde komen ‘Hoe wordt de structuur? Op
welke wijze worden jullie belangen straks behartigd? Hoe gaan we de huishouding en de ICT van de
vereniging organiseren? Hoe gaan we samenwerken met onze belangrijkste partners (het Gilde en de
werkgever)? En… wie doet precies wát binnen de nieuwe vereniging?
Vrijwilligers
Vooral dat laatste punt is natuurlijk van belang. De nieuwe belangenvereniging is er voor en door
LVNL-collega’s, samen maken we er iets moois van. De vliegende start van de afgelopen week smaakt
naar meer en het zou fantastisch zijn als – naast de leden van de werkgroep – ook andere collega’s
aanbieden binnen de vereniging iets te doen. Wil jij ook actief worden, meld je dan vast aan als
vrijwilliger via de website. Let op: er zijn er nooit genoeg en ook het opgeven als vrijwilliger verplicht
je tot niets. In één van de volgende nieuwsbrieven zullen wij uitleggen aan welke activiteiten een
bijdrage kan worden geleverd binnen de vereniging en welke faciliteiten daar tegenover staan.
Weet jij een goede naam?
‘Nieuwe belangenvereniging LVNL’ is natuurlijk geen naam. Heb jij een suggestie voor een passende
naam, laat dat dan weten via de website. Wij hopen op veel reacties die leiden tot een eigentijdse,
aansprekende naam voor de nieuwe vereniging.
Ben jij al potentieel lid?
Het streven is om 80% van de LVNL-medewerkers in technische, administratieve en andere
ondersteunende functies te organiseren. Samen maken wij het verschil! Wil jij daar ook bij horen?
Geef je dan nu vast op als potentieel lid en vul het formulier op de website in. Je wordt dan op de
hoogte gehouden over de voortgang van de voorbereidingen en krijgt aan het einde van het jaar een
uitnodiging om definitief lid te worden. Het potentiele lidmaatschap verplicht je nog tot niets. De
ingevulde gegevens worden niet verspreid of voor andere doeleinden gebruikt. Jouw emailadres
wordt alleen gebruikt om je in de toekomst persoonlijk op de hoogte te houden.
Hoe verder?
Op 28 november aanstaande zal de werkgroep van 11.30 tot 12.30 een presentatie houden over de
activiteiten van de nieuwe belangenvereniging en de formele oprichting. Wordt vervolgd!
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Op naar één belangenvereniging voor technisch, administratief en
ondersteunend personeel LVNL!
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