
De gebruikersgroep Kidsvision zoekt nieuwe bestuursleden 

De gebruikersgroep Kidsvision is een vereniging die de belangen van de leden behartigt. Enerzijds door het in 
kaart brengen en prioriteren van wensen en knelpunten van leden om deze vervolgens onder de aandacht van 
GAC te brengen. Anderzijds door het organiseren van ledenbijeenkomsten waar kennis wordt gedeeld, door 
middel van intervisie groepen, maar ook door het (laten) verzorgen van presentaties van ‘Best in Class’ 
oplossingen. De gebruikersgroep  heeft inmiddels een aantal zeer geslaagde ledenbijeenkomsten achter de rug 
en heeft 24 leden.  
 
De gebruikersgroep overlegt periodiek met GAC over de, door de leden aangedragen, knelpunten en gewenste 
ontwikkelingen. Op dit moment werkt de vereniging samen met GAC aan een eenduidige  Service Level 
Agreement, die straks voor alle gebruikers beschikbaar zal komen.  
 
Het bestuur bestaat uit 7 leden en overlegt 4 à 5 keer per jaar door middel van videoconferencing. Daarnaast 
zijn er gemiddeld 3 ledenbijeenkomsten per jaar, soms alleen gedurende de ochtend, soms inclusief een lunch 
en een kort middagprogramma.  
 
Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Alle bestuursleden dragen bij aan het positief uitdragen van 
het doel en de werkzaamheden van de gebruikersgroep. We verwachten een actieve houding bij de 
bestuursvergaderingen, maar ook bij de ledenbijeenkomsten. Alle bestuursleden, m.u.v. de voorzitter,  werken 
op vrijwillige (onbetaalde) basis. Een bestuurslid moet werkzaam zijn bij een organisatie die gebruik maakt van 
Kidsvision en de organisatie moet lid zijn (of willen worden) van de gebruikersgroep. Bestuurslid zijn kost 
gemiddeld ongeveer 4- 6 uur per maand.  
 
Specifiek zijn we op zoek naar een  
 

Penningmeester 
 
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële zaken  van de vereniging. Specifiek draagt de 
penningmeester zorg voor:  

- Het (laten) opstellen van de jaarrekening, het (doen) voeren van administratie en het opstellen van  

(kwartaal)rapportages en begroting 

- Voorstellen doen voor de hoogte van de contributie en andere zaken van financiële aard 

- Autoriseren van ingekomen facturen  

- Lead nemen bij facturatie en eventueel uitsturen herinneringen 

- Aanspreekpunt voor secretariaat voor zover het financiële zaken betreft 

 
 
Daarnaast zoeken we minimaal één  
 

Algemeen bestuurslid 
 
Alle bestuursleden hebben een specifieke activiteit waar zij zich mee bezig houden. Welke activiteit dat is zal in 
onderling overleg worden afgestemd. Op dit moment hebben we bijvoorbeeld een tweetal bestuursleden die 
zich bezighouden met het opstellen en afstemmen van de SLA en is één bestuurslid aanspreekpunt voor 
onderhoud van de website. 
 
Meer informatie is telefonisch te verkrijgen bij de voorzitter van het bestuur, Manuela Spaninks, op  
06-38337823 of via e-mail secretariaat@gg-kidsvision.nl. Reacties ontvangen we graag voor 1 september 2013 
per e-mail op eerder genoemd adres. Het voornemen bestaat om op de ledenvergadering van 12 september 
aanstaande kandidaten te presenteren en daadwerkelijk door de leden te laten kiezen.  


