Impressie maandbijeenkomst maart 2015 NWG45plus Nijmegen
Volgende keer 1 Mei (en dus niet 24 april1)
De maandbijeenkomst begon met rijk gevulde deeltafels. Dit initiatief is zo succesvol dat Margot hulp
kan gebruiken. Vooral bij het klaar zetten en opruimen van de tafels op de volgende bijeenkomst.
Wanneer jij haar op 1 mei kunt helpen, laat dat dan weten.
Rob presenteerde de visie van de NWG. Op het plaatje verschenen voor het eerst de basisgroepen.
Zonder deze groepen is er geen platform voor de werk- en marktgroepen. Om de communicatie te
verbeteren is de website vernieuwd. Daarnaast komt er een nieuw overleg. Vertegenwoordigers van
alle groepen vormen een klankbord van het bestuur. In dat overleg ontstaat overzicht en afstemming
van al onze activiteiten. Eerste bijeenkomst van het overleg van markt- en werkgroepen is op: 21
april 13.30 waarschijnlijk in Heseweide. Is jouw groep dan ook vertegenwoordigd?
Bij “korte inbreng” (5 minuten per spreker) kregen we door een achttal sprekers informatie over o.a.
de BCG, HistorieRijkNijmegen, Salus2Talent, LinkedIn cursus, LinkedIn community, de wandelgroep
en een aankondiging van de workshop solliciteren van Martijn. Alle sprekers zijn uitgenodigd hun
bijdrage op de website te laten plaatsen. Wil jij je of jouw groep zich op 1 mei ook presenteren? Geef
dat dan door. De discussie over privacy van gegevens bij Salus2Talent wordt voortgezet in het
overleg van markt- en werkgroepen.
Het onderdeel gezocht en gevonden ging nu nog via de flap. Je vindt die inbreng nu op de website bij
leden (inloggen) en dan bij vraag en aanbod forum. Wat heb jij de NWG te bieden?
De website is vernieuwd en daarmee voorlopig of voor langere tijd “onder constructie”. Jij en jouw
groep bepalen door je eigen inbreng of dit een succes wordt. De kleurstelling zal nog aangepast
worden volgens het besluit van de website redactie. Daarnaast zullen de teksten die er nu staan,
door de redactie geredigeerd worden. Rob had in zijn “wijsheid” besloten om “de hoeven van dit
paard tijdens het lopen te vervangen”. Opmerkingen over en aanvulling op die teksten zijn welkom.
De NWG is zo actief dat we aan het maximum komen van ons budget voor zaalgebruik. Wanneer je
een activiteit in de Heseweide plant, kun je via de sleutelbeheerders achterhalen of er nog een zaal
beschikbaar is. Reserveren gebeurt het liefst 3 weken van te voren via het contact formulier op de
website. Daar vind je ook (bij leden) een agenda van al onze activiteiten.
Met een verzoek aan de dagvoorzitter om de volgende keer strenger op de tijd te letten, begon het
netwerkcafé bijna een half uur te laat. De dagvoorzitter kon het niet nalaten om toch nog even op te
roepen om punten voor de volgende maandbijeenkomst tijdig door te geven aan het bestuur.
Volgende maandbijeenkomst op 1 mei (en niet op 24 april!)

