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Hierbij de zesde nieuwsbrief. Aanvankelijk dacht ik deze over te slaan, omdat er niet zo veel nieuws is 
te melden en we op 30 januari de algemene vergadering hebben. Maar… ik houd van continuïteit, 
dus gewoon toch een nieuwsbrief! Mede door de bestuursvergadering gisteren.  
We blikten terug op het afgelopen half jaar, met de bedoeling verbeteringen of wensen voor de 
komende periode voor te bereiden. Zoals bekend is het vergaderschema gewijzigd van ongeveer 11 
naar 4 formele vergaderingen per jaar. De indruk van het bestuur, i.c. van mijzelf is dat er 
verschillend wordt gedacht over het succes van deze wijziging. Enerzijds missen we de veelvuldige 
terugkerende terugkoppeling van de activiteiten van alle commissies niet, omdat er wel vaak 
herhaling was. Anderzijds wordt het wellicht toch wel gemist, omdat het discussiëren over de 
activiteiten van de commissies en de onderlinge samenwerking nu toch echt wel minder is geworden.  
Wat mij betreft bespreken we komende vergadering eens hoe dit wordt ervaren. Ik ben overigens 
wel van mening dat we komend half jaar, in essentie, gewoon het programma handhaven, maar 
mogelijk wel een aanpassing hier of daar.  

Dit presidentsjaar hebben we presentaties van 
enkele leden. Dat vind ik erg prettig, want ik 
dacht al langer: “Veel leden hebben 
interessante functies en verhalen, waarom 
maken we daar niet meer gebruik van..”. 
Daarom vind ik het fijn dat Bart de aftrap deed 
en op geheel zijn eigen wijze ons een boeiend 
college gaf over zijn boek “Bindend advies in de 
rechtspraak”. Diverse aspecten van het bindend 
advies, een innerlijk tegenstrijdige term, 
kwamen aan de orde. Ook het verschil tussen 
arbitrage en mediation. Het gaat ver buiten mijn 
competentie om dit verder uit te leggen, graag 

verwijs ik hiervoor naar het artikel dat Bart rondstuurde ter voorbereiding, of wellicht zijn boek wat 
dit jaar uitkomt! Hilarisch was zijn casus over de postduivensport, waar werkelijk heel veel geld en 
rechtspraak mee was gemoeid om tot een juiste beslissing te komen.  
Komende maand  maart kijken we uit naar Manon, die ons zelf in een workshop “Gedrag begrijpen 
en beïnvloeden” aan het werk zal zetten. Zoals al eerder gemeld: partners zijn altijd welkom bij de 
presentaties.  
Voorts dineren we 6 februari gewoon in Huis ter Duin en neem ik de balletjes weer mee voor een 
gevarieerde tafelindeling.  Kort hierna op zaterdag 9 februari houden we ons geliefde Running diner. 
Ik hoorde van de organisatie dat  de planning naar wens verloopt.  
Tot slot nog enkele punten die werden besproken vooraf aan de presentatie van Bart:  

 Liesbeth roept op tot deelname aan het diner bij de Baak op 8 maart. Opbrengst ten behoeve 
van Look Good Feel Better. Graag aangeven als je een eigen tafel wilt met je gasten. Dan ook 
namen van de gasten noemen! 

 Peter W. meldt dat het grote doel Friends United niet doorgaat, vanwege onvoldoende 
intentie tot gezamenlijke inspanning van F.U.  Leden worden verzocht nieuwe doelen aan te 
melden voor 26 januari.  

 Erwin de Jong, nieuw lid, geeft een rondje bij de bar. Welkom! 
 
Zo heb ik toch weer een A-4tje vol.  
 
Groet en hopelijk tot de 30e.  
Mania 


