Beste mensen,
Omdat er vanuit verschillende invalshoeken behoefte aan was, willen we jullie graag uitnodigen voor
een speciale netwerkbijeenkomst van MIND. Op de agenda staan 3 onderwerpen:
1. MIND in beweging – Laten we het na alle inventarisaties eens concreet maken: Welke 3
activiteiten heb je op je wensenlijst staan die sterker worden als je ze met één of meer collegaorganisaties zou doen? Waar wil je zelf vooroplopen of waarin heb je juist hulp nodig van
anderen? Er is dit jaar nog wat budget, helpt dat? Bert vraagt het bij en met jullie uit.
2. Subsidie in de toekomst – VWS buigt zich op dit moment over de vraag hoe de subsidies voor
PG-organisaties in de toekomst verdeeld moeten worden. De gedachte van MIND als beweging
kan daarin een voorbeeld zijn van hoe we aan kracht kunnen winnen door in wisselende coalities
met elkaar op te trekken. Paul schetst wat zijn ideeën hierover zijn
3. Projectvoorstellen vanuit MIND – Wat is zijn er voor ideeën vanuit (een deel van de) achterban
en vanuit het bureau van MIND voor nieuwe projectplannen voor 2018? En wie wil daarin welke
rol spelen? Cisca vertelt en verzamelt.
Omdat we alle organisaties voldoende ruimte willen geven om hun zegje te doen, willen we de
bijeenkomst spreiden:
• Op maandag 13 november van 11 tot 14 uur gaan we graag in gesprek met Weet, ADF/NHS,
NVA/Balans, Ixta Noa, Depressievereniging, Impuls en Weerklank.
• Op donderdag 16 november van 13.30 tot 16 uur uur gaan we graag om tafel met Caleidoscoop,
de LSOVD en de LSZ, waarin punt 1 van 13.30 tot 14.00 uur alleen met deze 3 organisaties is.
• Iets later, op dezelfde dag, dus donderdag 16 november, vragen we Labyrint-In Perspectief,
Ypsilon, StiBo en de VMDB aan te sluiten, maar dan van 14 tot 17 uur. De gedachte is dat zij
mogelijk antwoord kunnen en willen bieden op ondersteuningsvragen vanuit de kleinere
organisaties.
Laat even weten of we op je mogen rekenen.
Groet,
Namens MIND,
Bert Stavenuiter
Paul Ulrich
Cisca Goedhart

