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Beste Shantala collega, 

 

De zomer loopt ten einde en dat betekent misschien ook voor jou, dat de vakantie 

weer (bijna) voorbij is? 

Het VSD bestuur hoopt voor hen die vakantie hebben gehad, dat dit een 

ontspannen vakantie is geweest met vele rust- en oplaadmomentjes. Dat je met 

een fijn gevoel terug kunt kijken op de afgelopen zomerweken en daarnaast vol 

(vernieuwde) energie vooruit kunt kijken naar de mogelijke gestelde doelen die je 

dit jaar nog wilt halen. 

Ook het VSD bestuur gaat de komende week weer aan de slag. Voor aankomende 

vrijdag hebben we een hele dag vergaderen gepland om op het afgelopen 

verenigingsjaar te reflecteren en plannen te smeden voor het jaar 2021 -2022. 

 

Enkele punten die op de agenda staan zijn; 

- Starten met de voorbereiding van de Algemene Leden Vergadering op zaterdag 
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  6 november 2021. We hopen dat we dit jaar de vergadering weer live kunnen 

  houden en jou daar te ontmoeten. Noteer jij deze datum alvast in je agenda? 

- Kijken wij of we onze doelen van 2020 -2021 gehaald hebben. 

  Hoe kunnen we deze (voor zover mogelijk) alsnog halen? 

- Kunnen we weer een live bijeenkomst organiseren? Zo ja, datum bepalen. 

- Hoe kunnen we jou inspireren, enthousiasmeren en nog méér waarderen 

  als trouw VSD lid.  

- Start maken van het jaarverslag 2020 - 2021. 

- Via teams een overleg met de bijscholingscommissie van de VSD. 

- Stand van zaken TNO onderzoek onder de aandacht brengen bij jou én zo zijn er 

  nog een tiental agendapunten! 

 

Al met al méér dan voldoende agendapunten om te bespreken én om op te 

reflecteren. In de VSD nieuws van september brengen we jou van het een en 

ander op te hoogte. 

 

Tot slot voor jou hieronder interessante tips.  

 

Voor nu een hartelijke groet, 

Ilse, Arianne, Ariëlle en Anneke 

 

           

 

Informatie over het Foetaal Alcohol Syndroom en Spectrum 

Disorders  
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