
 
 

 

 

 

Aanwezig 

Stichting PTLS Nederland 

              Datum | tijd 23 - 01 -2021

 

 

Menno, Diana, Nathalie 
 

Agenda 
 

 

• Doelen komend jaar: hoe bekendheid vergroten onder kinderartsen en klinisch genetici. 

• Update/communicatie naar achterban 

• E-mailadres stichting: werkend maken en toegankelijk voor bestuur. 

• Congres en webinar  

• Kosten hosten website extern 

 
 

Actiepunten vorige vergadering 
 

 

• ANBI status is aangevraagd en verstuurd naar de belastingdienst.  

• Bankrekening uitgezocht en kosten zijn 10 a 11 euro per maand. Besloten om dit nog even in zijn 

huidige vorm te laten zodat de kosten niet drukken op de Stichting.  

• Congres wordt verzet naar 9 april 2022  

• Kinderartsen kunnen bereikt worden via de vereniging NVK en VKGN.  

• Gedeelde Dropbox werkt. 

• Oproep over leesmethoden is gedaan.  
 

Actiepunten 
 

 

Actie Door 

Ouders informeren over nieuwe datum congres en webinar/update Nathalie 

Folder maken voor kinderartsen en kl genetici (evt. laten drukken via Menno), in 
PTLS-maand maart verspreiden (ook naar ouders om door te sturen/geven) 

Nathalie 

Verzamelbericht maken bij meer items (op Facebook, mail, website): over 

bestuursmeeting op de website + notulen, oproepen doen 

Nathalie 

 

Artikel over methode Leespraat schrijven. Nathalie  

Ambassadeur zoeken (bekende Nederlander), over nadenken Allen  

Oproep aan ouders om in de maand maart hun kind en hun gezin in het zonnetje 

te zetten ivm ‘groene’ PTLS maand. Ouders ideeën geven hoe ze dit kunnen 
doen.  

Nathalie 

Website: subscribe en donatie knoppen tzt plaatsen Nathalie  

Welk onderwerp voor een volgende webinar (10 april) Allen 

Info over woonvoorzieningen verzamelen Diana 

E-mail uitzoeken  en hoe alle bestuursleden er bij kunnen.  Nathalie  



Website uit besteden, zodat hier niets mee kan gebeuren. Goed beveiligd is.  
Kosten hiervoor worden bekostigd door de Stichting. 

Nathalie 

Verhuurder gebouw congres informeren over nieuwe datum  Nathalie 

Wat betekent de ANBI status, op welke manier kan je fondsen werven, belasting 
aftrek etc. 

Menno 

 

Volgende vergadering 
 

 

20 februari, 11 uur. Online of in Houten 


