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Beste %_VOORNAAM%, 
   
25 juni: Vakdag 2019 te Ede. Vergeet je niet aan te melden! 
De aanmeldingen stromen binnen en enkele workshops zijn al volgeboekt. Heb jij je nog niet aangemeld? Doe dat 
dan nu. 
Trakteer jezelf en je collega’s op een zomerboost van inspiratie en verdien meteen 4 accreditatiepunten. Klik 
hier voor alle informatie of ga direct naar de inschrijving. 
  
Nog drie plekken vrij voor de training tot ambassadeur 
Om de waarde van cliëntondersteuning op een positieve manier onder de aandacht te brengen, bieden we jou als 
lid de mogelijkheid om ambassadeur te worden. Dit geeft je kansen om je persoonlijke vaardigheden te 
ontwikkelen en in jouw eigen lokale situatie de onafhankelijke cliëntondersteuning krachtiger op de kaart te zetten 
en het bestaansrecht te garanderen. 
Wil jij je ontwikkelen tot lokale ambassadeur? Heb je een assertieve én nieuwsgierige instelling en kun je mensen 
beïnvloeden en bewegen? 
Meld je dan aan bij BCMB door een mail te sturen naar david@doeldenker.nl en/of aukeblom@bcmb.nl. 
  
De training wordt gegeven op 11 juni in Zwolle en op 20 juni in Den Bosch. 
  
Foutje in code Mentimeter! Herkansing! 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij jullie gevraagd om je mening te geven over de koers van de vereniging via 
Mentimeter. Helaas bleek de code door Mentimeter vernieuwd, waarvoor oprechte excuses. 
Hieronder nogmaals ons verzoek om je mening te geven , nu met de juiste code. 
  
Het BCMB bestuur wil graag verbeteringen doorvoeren in de beroepscode, het beroepsprofiel en de registratie. 
Hiervoor hebben wij jullie inzicht nodig. Grijp alsnog je kans om jouw mening te laten horen. Wij hebben enkele 
vragen voor je klaargezet. Beantwoorden kost ongeveer 5 minuten en helpt BCMB bij het bepalen van haar koers. 
  
Ga naar www.menti.com en gebruik de code: 407437 
Wil je voor het beantwoorden eerst nog de beroepscode en het beroepsprofiel doorlezen? Dat kan. 
Klik dan hier voor de beroepscode en hier voor het beroepsprofiel. Alvast hartelijk dank voor je input. Samen staan 
we sterker en blijven we op de juiste koers. 
  
Vacature penningmeester 
Onze huidige penningmeester, Jan-Peter Stolte, heeft aangegeven uit het bestuur te stappen. Zijn huidige baan als 
beleidsadviseur Jeugd bij de gemeente vraagt teveel tijd. Het bestuur dankt Jan-Peter alvast voor zijn grote inzet 
sinds de oprichting van BCMB! 
Hierdoor is er een leuke vacature vrijgekomen in het bestuur. Het profiel van penningmeester is hieronder 
opgenomen. Wil je bestuurlijke ervaring opdoen en meedenken over beleid en strategie van de vereniging? Heb je 
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affiniteit met cijfers? Geef dan jouw interesse aan door een mail te sturen aan aukeblom@bcmb.nl.  
  
Profiel penningmeester 
Een penningmeester van een vereniging beheert het geld van de vereniging. BCMB heeft de uitvoering van dit 
beheer zoveel mogelijk uitbesteed aan een professionele organisatie. Zij voeren het kasbeheer uit, bereiden 
betalingen voor en maken het financieel (half)jaarverslag. Als penningmeester ben je contactpersoon en accordeer 
je uitgaven en doe je uiteindelijk de finale betaling via internet bankieren. Daarnaast zie je toe op de uitvoering van 
de kascontrole en leg je aan de leden verantwoording af over het gevoerde financiële beleid. Ook doe je 
voorstellen aan bestuur en leden over het financiële beleid. 
Naast het financiële beleid draag je ook bij aan de algehele beleidsontwikkeling. Dit vraagt zowel bestuurlijke als 
beleidsmatige competenties. Je moet in staat zijn om landelijke beleidsontwikkelingen te vertalen naar concrete 
consequenties voor het dagelijks werk van cliëntondersteuners, hun werkgevers/opdrachtgevers en de vereniging. 
Dit vraagt het goed om kunnen gaan met (tegengestelde) belangen en daarmee een bemiddelende houding naar 
alle partijen. 
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