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Nieuwsbrief    
 

juli 2018                                                    KRING VAN KABINETSMEDEWERKERS 
 
 
 
Hierbij ontvang je de nieuwsbrief van juli 2018. 
 
In deze nieuwsbrief kijken we terug op een geslaagd voorjaarscongres in Hoorn, met ook de 
ledenvergadering, doen we een oproep na te denken over welke onderwerpen je graag 
belicht zou willen zien tijdens de congresdagen en horen we graag jouw ideeën en wensen 
voor de viering van het tienjarig jubileum van de Kring in 2019. 
 
 

SAVE THE DATE 
 
DONDERDAG 1 NOVEMBER NAJAARSCONGRES 
ALS GAST VAN DE GEMEENTE ….. (volgt) 
 

 

Voorjaarscongres  
Op donderdag 31 mei is de Kring gastvrij onthaald in de gemeente Hoorn. 
Burgemeester Jan Nieuwenburg heette ons in de prachtig gelegen schouwburg Het Park van 
harte welkom. Trots nam hij ons mee door de geschiedenis en het heden van de oude VOC 
stad Hoorn.  

Social Media 
Na de Ledenvergadering heeft netwerkcoach en LinkedIn specialist Pieter Koevoets ons 
meegenomen in het social media landschap met een presentatie. De presentatie staat 
binnenkort vermeld op onze website of ontvang je op een andere manier. 

Oproep 
Heb jij behoefte aan een regionale workshop over LinkedIn, waarbij je zelf aan de slag gaat 
met je profiel? Bij voldoende belangstelling kunnen we dit eventueel organiseren bij een 
gastgemeente. 
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Algemene Ledenvergadering 
Tijdens het voorjaarscongres werd een extra Algemene Ledenvergadering gehouden. Het 
bestuur heeft  besloten om, op basis van de schriftelijke reacties en de reacties tijdens het 
informele overleg op 15 maart na afloop van de ALV, het voorstel tot naamswijziging 
vooralsnog in te trekken. Dus er komt geen andere naam in de statuten. Dit werd met 
applaus van de aanwezigen ontvangen. Vervolgens is het voorliggende voorstel tot 
statutenwijziging met de vereiste meerderheid van stemmen aangenomen. De wijzigingen 
worden door de notaris doorgevoerd. 

Ontdek Hoorn 
In het laatste deel van de middag was er gelegenheid om het Museum van de 20ste eeuw te 
bezoeken of en stadswandeling te maken. Ook werd er druk gebruik gemaakt van de meet & 
greet in Brasserie Het Oostereiland. We kijken terug op een mooie informatieve dag! Dank 
aan Wendy Laan en Ellen Spaans voor de voortreffelijke organisatie.  

Inzake vragen over AVG in relatie tot Koninklijke Onderscheidingen heeft het bestuur 
toegezegd contact op te nemen met de Kanselarij. Jullie horen hier nog nader over.  

 

Verzoek Stichting tot instandhouding van het Museum van de 
Kanselarij der Nederlandse Orden 

Het bestuur heeft ook een verzoek ontvangen van Jan van Ingen, tegenwoordig voorzitter 
van de Stichting tot instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse 
Orden. Hij wil samenwerken met kabinetsmedewerkers van gemeenten om een brochure van 
de steunstichting te verspreiden richting nieuw gedecoreerden.  

Inmiddels hebben jullie mogelijk ook een mail van de Kanselarij via de provincie ontvangen 
met daarin de volgende informatie: 

In april 2018 heeft de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der 
Nederlandse Orden aan alle gemeenten een brief gezonden met het verzoek een flyer te 
voegen in de blauwe cassette waarin de Koninklijke onderscheiding wordt aangeboden. 
Hiermee wil het bestuur van de stichting nieuwe donateurs werven onder gedecoreerden. 

Echter, de Kanselarij der Nederlandse Orden (KNO) is vooraf niet geïnformeerd over het 
voornemen tot het zenden van deze brief en ondersteunt dit initiatief ook niet. Hoewel de 
KNO het voortbestaan van het museum een warm hart toedraagt, is de Kanselarij van mening 
dat onder de huidige omstandigheden – waarin het museum gesloten is als gevolg van de 
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grootscheepse verbouwing van Paleis Het Loo tot medio 2021 en de collectie slechts beperkt 
wordt getoond in Museum Bronbeek – een dergelijk verzoek om donateurschap verwarring 
kan wekken bij de gedecoreerden. 

Ik wil u daarom vragen geen gevolg te geven aan het verzoek van de stichting. Indien de 
KNO besluit om de flyer in de toekomst alsnog weer in de cassette te voegen, zal deze 
handeling door de KNO zelf worden uitgevoerd bij het verzenden van de versierselen. 

Het bestuur onderschrijft het advies van de Kanselarij en heeft inmiddels een antwoord aan 
het museum verstuurd. 

 

Oproep om mee te denken! 

Thema’s voor onze congressen. Welk onderwerp zou jij belicht willen zien? 
Bijvoorbeeld; relatiegeschenken en -beleid, internationale samenwerking………… 

2019 is een lustrumjaar; De Kring van Kabinetsmedewerkers bestaat 10 jaar! 

Heb  je ideeën om er een bijzonder lustrum van te maken en wil je ons graag helpen met het 
organiseren van activiteiten, dan horen we dat ook graag!  

We gaan in ieder geval weer een tweedaags voorjaarscongres organiseren naar aanleiding 
van de vele reacties die we hierover hebben ontvangen. 

Graag horen we jouw ideeën/wensen. Je kunt het mailen of doorgeven aan onze secretaris 
Aly van Leussen: a.van.leussen@hellendoorn.nl 

 
Ben je al lid van de Facebookgroep? 
 
Binnen deze groep kunnen alle leden berichten, nieuws of 
oproepen plaatsen. De groep heet ‘Kring van 
Kabinetsmedewerkers’ en kun je in de beslotenheid van de groep  
vragen stellen aan de leden, een leuke ervaring of interessante 
informatie delen. Of een blog.  
 

 

 
 

mailto:a.van.leussen@hellendoorn.nl
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Bericht van Janelle Fraenk, gemeente Zaanstad: 

In Zaanstad merken we een sterke terugloop in het aantal aanvragen voor 
de Lintjesregen. Ik vraag me af of dit een plaatselijke trend is of dat 
andere gemeentes dit ook zo ervaren. Hoe groot is jouw gemeente en 
hoeveel aanvragen voor de BG/AG heeft jouw gemeente dit jaar 
ontvangen? Zou je aub kunnen reageren in de vorm van: 
Gemeente Zaanstad 2018: 154000/ AG 8/ BG 3. 2017: AG: 16 BG: 4. 
Dankjewel voor alle input. 
Toevoeging Corina Hanekamp: 
Op lintjes.nl kun je iedere gemeente vinden, het aantal uitreikingen en 
vergelijking 2017/2018 

 
 
In de volgende nummers: 

• Het programma van het najaarscongres op 1 november 2018; 
• Meer over het Steunpunt Protocol Geregeld;  
• Meer over het trainingsprogramma; 
• Een nieuwe rubriek ‘vragen aan …..’. 

 
 
 

Bestuur Kring van Kabinetsmedewerkers 
 
Jolanda Muijlwijk, voorzitter 
Aly van Leussen, secretaris 
Carel Meurs, penningmeester 
Els Braun, alg. bestuurslid 
Quirin Prenger, alg. 
bestuurslid 
 
www.kabinetszaken.nl 
info@kabinetszaken.nl 
 
 
 

 

 

 
 
Deze nieuwsbrief is voor jullie opgesteld door de redactie. Mail: 
h.wennekendonk@upcmail.nl 
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