Notulen digitale algemene ledenvergadering Gebruikersgroep
KidsVision Datum: Donderdag 11 februari 2021 via Microsoft teams
Aanwezig:
Totaal 70 aanwezigen (vertegenwoordig van 47 aantal organisaties)
Waaronder 6 medewerkers van KidsKonnect;
Bestuur van de gebruikersgroep, Siebren, Suzan en Debbie (voorzitter)
Agenda
 Welkom
 Gebruikersgroep waarom
 Financiële situatie (2019, 2020)
 Toekomst GGKV
 Slotwoord
Notulen:
Basis is de presentatie van gebruikersgroep (PowerPoint in bijlage van mail)
Opening
10:59 de eerste goedemorgen. Constatering dat bestuur bij een is door Bert Venekamp.
Constatering van een goede opkomst. Dat hebben we niet eerder zo meegemaakt.
11:00 34 aanmeldingen (van de 72). We wachten nog even
Verzoek om microfoons uit te zetten.
11:02 49 aanmeldingen. We wachten nog 3 min.
11:05 Debbie (voorzitter): welkom en mededeling dat het wordt opgenomen. Microfoons
dempen, bij vragen handje opsteken. Notuleren door Siebren. Opnames worden niet gedeeld
en alleen gebruikt voor notulen.
11:06 opname gestart en presentatie gedeeld.
11:07 nogmaals welkom, voorstellen aanwezige bestuur.
Suzan neemt het woord.
Gebruikersgroep waarom
Het doel van de gebruikersgroep wordt besproken, dit is terug te vinden in de PowerPoint.
Financiële situatie Gebruikersgroep
Het jaarverslag 2019 en 2020 wordt gepresenteerd. De jaarverslagen 2019 en 2020 zijn
goedgekeurd door de kascommissie en bij deze vastgesteld.
De kosten en baten in 2019 en 2020 worden toegelicht alsmede de keuze voor geen
contributie in 2020.
Het jaarverslag 2019 is als gevolg van het niet doorgaan van bijeenkomsten en ALV in 2020
(als gevolg van Covid-19) niet binnen de in de notulen vastgelegde termijn vastgesteld, de
leden en kascommissie hebben hier begrip voor en met het verslag ingestemd.
Toekomst GGKV
-Evaluatie vorige bijeenkomsten, Laatste bijeenkomst wad najaar 2019 het onderwerp was
AVG en wij hadden een spreker uitgenodigd. Bij elke bijeenkomst is de opkomst minder.
Verwachting is niet dat het beter wordt. Ook niet in de nieuwe vorm die we hebben
geprobeerd met een externe spreker. Het bestuur geeft aan dat zij nog met veel plezier de

bijeenkomsten organiseren en bijwonen.
-Vacant bestuur, want Daisy heeft een andere werkgever, hierdoor hebben wij nog 3
bestuursleden. Volgens onze statuten moet het bestuur bestaan uit 4 bestuursleden.
Toekomstvisie bestuur
Suzan ligt pad naar ledenvergadering toe met betrekking tot de toekomst. De rol van
KidsKonnect wordt toegelicht, KidsKonnect is zich nog aan het oriënteren hoe zij zelf de
kennisdeling gaan inrichten.
Wij hebben drie opties waar jullie op kunnen stemmen:
- Optie 1, Nieuw bestuur, met huidige doelstelling
- Optie 2, Nieuw bestuur met aanpassing doelstelling en statuten. Toelichting waarom
doelstelling aangepast moet worden. O.a. Digitalisering en mogelijkheden van KV zelf bieden
immers al kennisdeling. We willen nadenken over de contributie,
- Optie 3, opheffen gebruikersgroep / ander format
We leggen uit dat als optie 1 & 2 niet geregeld worden via de stemming dan wordt optie 3
automatisch gestart. De definitieve uitkomst is nog niet helder wanneer wij verder gaan met
optie 3.
Hoe realiseren we dit?
De deelnemers ontvangen een mail met hierin het verzoek om te reageren voor 13:00 uur op
11 februari 2021. Alle stemmen die na 13:00 uur binnenkomen worden niet meegenomen in
de stemming.
Verduidelijking van de rechtmatigheid van de stemming ( ivm covid-19) en hoe men kan
reageren als met het er niet mee eens is (via mail).
We vragen eventuele ideeën die er bij de gebruikers zijn met ons te delen via de mail.
Tot slot
Debbie neemt slot woord voor haar rekening en legt de stemmingsregels verder uit. O.a. de
reactietijden
Vragen van deelnemers
- Joan: Hoeveel leden zijn er? Antwoord 54 organisaties lid. Nu 72 aanmeldingen van 47
verschillende organisaties. Aantal organisaties dat aangemeld is komt in de notulen. Alleen
aanmeldingen voor vandaag mogen stemmen.
- Yvette: Is er ruimte voor discussie? Vind contact erg belangrijk met medegebruikers. Vind
het ook leuk. Moeten we het niet even laten rusten tot we weer bij elkaar kunnen komen.
Zakelijk gezien lijkt het haar juist heel waardevol voor KidsKonnect.
- Wendoline: eerste keer aanwezig, sinds september 2020 Gebruiker KV. Geeft ervaring van
vorige softwarepakket en de waarde van het gebruikersgroep daar. Zou het dus graag laten
bestaan.
- Debbie: ligt ons beeld toe van de nieuwe gebruikers en ons vermoeden dat ze lid werden
om de korting van digitaal ondertekenen te krijgen.
- Helga: hoe zien wij de toegevoegde waarde t.o.v de klantendagen etc.? Suzan legt uit: wij
zijn onafhankelijk en bepalen als leden zelf de agenda.
- Peter (KidsKonnect) haakt in in gesprek. Legt uit dat de organisaties pas een maand aan
het integreren zijn. Nu nog geen duidelijk beeld van hoe ze klantparticipatie gaan
vormgeven. Veel ontwikkelingen gaan over meerdere pakketten heen. De inrichting, met
welke groepen, klanten etc. Daar is nog geen antwoord op.
- Nicole: Mist informatie van de gebruikersgroep. Wist weinig over het gebruikersoverleg en
ze vraagt zich af of meer leden ervaren. Ze kan niet altijd aanwezig zijn maar vind het wel

zeer waardevol. Digitale bijeenkomsten zou erg prettig zijn voor Nicole.
- Suzan legt uit: forum bestaat niet meer toelichting, maar 2 personen stelden hier vragen en
reageerden hierop, het gebruik woog niet op tegen de kosten en onderhoud van het forum.
Website is niet erg actief, informeren via de mail, en m.b.v. KidsVision. Siebren vult aan met
toelichting vraag.kidsvision.nl
- Hugo: Samen zijn we sterk, is dat in deze positieve tijd wellicht minder noodzakelijk. In
mindere tijden wellicht juist weer heel erg belangrijk, dan moeten we elkaar namelijk wel
blijven vinden. Adviseert ook andere locaties of digitaal i.v.m. reistijd van deelnemers.
- Petra: info verstrekken van Konnect en KidsVision. Ze deelt haar ervaring met spend cloud
(voorheen pro active) en het gebruik van webinars. Vind het echter fijn om naar de
bijeenkomsten te gaan.
- Debbie legt uit dat hier ook het gebruikersoverleg bedoeld is. Om kennis te delen en om
met KidsVision ervaringen te delen om ons gebruikers beter te faciliteren. Bert geeft aan dat
KidsKonnect hier ook naar kijkt.
Slotwoord
Debbie sluit af om 11:49.
Suzan vraagt als afsluiter nog om ons mee te geven hoe jullie naar het gebruikers overleg
kijken. Ze wordt zelf weer erg enthousiast van de interactie. We zoeken meer draagvlak.
Aanvulling
Wij willen jullie bedanken voor de aanwezigheid tijdens de algemene ledenvergadering en
het stemmen daarna. Wij hebben de opmerkingen bekeken en nemen dit mee in ons beraad.

