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Geachte leden, 
 
We verkeren als NVTA in een overgangsfase. Deze overgangsfase duurt nog tot 2 maart. Op 
deze dag hebben wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering in de ochtend en in de middag is 
er een themabijeenkomst, opgebouwd rondom het verschijnen van het nieuwe handboek TA, met 
diverse aantrekkelijke workshops.  
 
Vooruitlopend op de ledenvergadering geef ik je een stand van zaken: 
 
-‐ op 1 januari ’13 heeft Breg van Baars haar secretariaatstaken neergelegd. Dit had zij in de 

loop van 2012 aangekondigd. Miriam Termeer neemt gedurende 2 maanden haar taken 
waar. Het secretariaat is te bereiken onder het bekende mailadres: secretariaat@nvta.nl. 
 

-‐ Na de ledenvergadering zullen ondergetekende en Miriam Termeer terugtreden als 
bestuurslid. Krispijn Plettenberg en Patrick Odendaal blijven aan. 

 
-‐ Voor het nieuwe bestuur, dat zal starten aan de hand van het scenario  ‘de TA-werkplaats’ 

hebben zich daarnaast een viertal leden kandidaat gesteld: 
-  Angelien de Bruyn; 
-  Jolien Geurtsen; 
-  Lynda de Jongh;  
-  Jakobien Geuze. 

 
-‐ Tot 14 febrauri s.s. kunnen ook andere leden zich kandidaat stellen voor het bestuur. 

Wanneer je dit wilt, meld dit dan bij het secretariaat, met een korte motivatie. Voor 
meer informatie kun je contact opnemen met Lieuwe Koopmans (lieuwe@lieuwe.net).  

 
-‐ De vier kandidaatsbestuursleden, aangevuld met de twee aanblijvende bestuursleden, Anne 

de Graaf en Moniek Thunissen vormen de voorbereidingsgroep voor de themabijeenkomst 
van 2 maart. Een bericht van de voorbereidingsgroep ontvang je ook vandaag. 

 
-‐ Ondertussen wordt achter de schermen hard gewerkt aan versterking van de Strookredactie. 

Nadere mededelingen daarover volgen. 
 
Ik vertrouw er op dat ieder zo weer voldoende geïnformeerd is en zie er naar uit iedereen te 
ontmoeten op de ledendag van 2 maart! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Lieuwe Koopmans 
Voorzitter NVTA 
 
 
 


