!
Voel jij je betrokken bij de NVTA? Heb jij passie voor Transactionele Analyse? En wil jij
een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de NVTA? En aan de
verspreiding van de Transactionele Analyse?

DE NVTA ZOEKT BESTUURSLEDEN
In de Algemene Leden Vergadering van 13 oktober 2018 zullen de huidige twee
bestuursleden, Aad Snijders en Wendelyn Leenheer, terugtreden als lid van het NVTAbestuur.
Daarom is de NVTA op zoek naar leden die met elkaar een geheel nieuw bestuur
willen vormen. We zoeken leden voor de volgende functies:

-

Voorzitter

-

Secretaris

-

Penningmeester

-

Een of meer Algemeen Bestuursleden

Waarom is het moeite waard om zitting te nemen in het Bestuur?
Omdat:
✓ Je een netwerk in de nationale en internationale wereld van Transactionele
Analyse kunt opbouwen;
✓ Je eraan kunt bijdragen dat meer mensen in Nederland bekend worden met de
Transactionele Analyse;
✓ Je direct invloed kunt uitoefenen op de verdere ontwikkeling van de NVTA;
✓ Je kennis kunt opdoen hoe de (internationale) TA-gemeenschap is
georganiseerd;
✓ Je plezier kunt hebben met andere leden die TA een warm hart toedragen.
Je staat er niet alleen voor
Als (aspirant-)bestuurslid sta je er niet alleen voor. Om een goede afweging te
kunnen maken of je je wilt kandideren als bestuurslid, kun je de huidige en exbestuursleden altijd naar hun ervaringen vragen. Ook kun je in de komende
maanden informeel meedraaien met Wendelyn en Aad. Zij zorgen er ook voor dat je
ingewerkt wordt. En nadat je benoemd bent als bestuurslid kun je ex-bestuursleden
altijd om informatie en advies vragen.
Als je interesse hebt …
Of als je vragen hebt. Dan kun je dit laten weten aan Aad Snijders, via
aad.snijders@nvta.nl of voorzitter@nvta.nl. Als je je telefoonnummer vermeldt dan

!

neemt hij contact met je op. Een benoeming tot bestuurslid gebeurt op voordracht
van het zittende bestuur. Om tot een voordracht te komen, zal het zittend bestuur
voorgesprekken voeren met kandidaten.

