Notulen Intergroep vergadering maandag 8 juni
Aanwezig : Linda, Minne, Matthew, Kristof, Alwine, Anouk.
Voorzitster : Alwine, Notulist : Anouk

Rondje groepen
Linda komt weer met regelmaat bij de Utrechtgroep. De meeting loopt goed. Er
zijn meestal ca 8 personen aanwezig. Financieel is de groep gezond.
De woensdaggroep heeft een redelijke opkomst, meestal rond de 6, soms 10
personen. Verder geen byzonderheden
De Den Haaggroep gaat steeds beter. 20 juni viert de groep haar eerste
verjaardag. De hoofdtaal is Pools. Financieel is de groep gezond.
De zondaggroep gaat goed. Er zijn veel nieuwkomers. Helaas is er wel weer
tumult omtrent de locatie…

Ingekomen stukken
Alwine vraagt zich af hoe ze hiermee om moet gaan. Is het handig om de mails
mee te sturen met de agenda ? Althans die mails die Alwine belangrijk genoeg
lijken..De groep stemt ermee in om het idd zo te doen, in ieder geval voor de
komende periode. Als het niet werkt, kunnen we daar in de toekomst altijd nog op
terugkomen.

Financieel overzicht
Valt verder weinig over te zeggen. De laatste bij- en afschrijvingen worden
vermeld

Literatuur
We hebben nu gezegd “wie het eerst komt, die het eerst maalt”. Er stromen
bestellingen binnen. Het is nu zaak om scherp in de gaten te houden, hoeveel
bestellingen er gedaan worden, zodat we precies weten wat de taks is. Kristof
brengt naar voren dat het in de toekomst handiger is om de literatuur meteen
naar de groepen te distribueren, zodat elke groep een voorraad heeft. We
spreken nu af om eind juni te bekijken hoe het ervoor staat en dat
groepsvertegenwoordigers dan ook de boeken komen halen, die voor hun
groepsleden bestemd zijn.

We hebben het ook over het eventueel verkopen van boeken aan Belgische
groepen. Enkele personen aldaar meenden ook dat daar toezeggingen over
gedaan waren. Wij weten daar niets van en zijn het ook unaniem eens dat het al
genoeg moeite heeft gekost om boeken voor onze eigen fellowship te
bemachtigen. We zeggen ook al nee tegen Eindhoven, omdat ze niet aangesloten
zijn bij onze intergroep.

Adultchildren.nl
We zouden graag een stukje willen schrijven op deze site in het Nederlands.
Eventueel ook met een meetinglijst erop. Op de agenda van onze volgende
vergadering op 14 juli zou ook het onderwerp website zeker op de agenda
moeten staan.

