Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Hallo

<
@noordeling.eu>
maandag 13 november 2017 11:01
'
';
RE: Verslag ALV NVSI

,

Top dat de gemeente Utrecht lid is geworden van de NVSI.
neemt het initiatief voor de afwikkeling van de overeenkomsten.
Met vriendelijke groet,

Dhr.
CMC
Adviseur bestuur
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Nederlandse Vereniging van Sociale Innovatie
www.nvsi.nl
Van:
[mailto:
@utrecht.nl]
Verzonden: vrijdag 10 november 2017 15:45
Aan: '
'; '
';
Onderwerp: RE: Verslag ALV NVSI
Dag mensen,
Bijgaand ter info het door Utrecht getekende formulier om lid te worden van de NVSI.
Naar verwachting wordt het besluit van het college komende dinsdag gepubliceerd (dus s.v.p. nog niet
enthousiast over Twitteren o.i.d.).
Gisteren hadden we in de gemeenteraad behandeling programmabegroting en waren er nog twee
moties in de gemeenteraad over Flextensie, waaronder één om te stoppen met Flextensie. Beide
moties zijn verworpen.
Even een check: eerstvolgende stap is volgens mij ondertekening van bewerkingsovereenkomst en
gebruikersovereenkomst Flextensie door het hoofd Werk en Inkomen, Bas Stam. Klopt toch?
Met vriendelijke groet,
,
beleidsadviseur
Gemeente Utrecht
Werk en Inkomen
Unit Beleid en Kwaliteitsontwikkeling
Postadres Postbus 8029, 3503 SB, Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1, Utrecht
Telefoon 030-286
E-mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
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Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
[mailto:
@noordeling.eu]
Verzonden: maandag 23 oktober 2017 10:50
Aan:
Onderwerp: RE: Verslag ALV NVSI

Dank voor je goede bericht

.

Met vriendelijke groet,

06
Van:
[mailto:
@utrecht.nl]
Verzonden: maandag 23 oktober 2017 10:40
Aan: '
'
Onderwerp: RE: Verslag ALV NVSI
Beste

,

Ter info: In Utrecht neemt als er geen rare dingen gebeuren het college dinsdag 31 oktober het besluit
lid te worden van de NVSI. Het collegevoorstel daartoe is al onderweg in het ‘parafencircus’.
Met vriendelijke groet,
beleidsadviseur

,

Gemeente Utrecht
Werk en Inkomen
Unit Beleid en Kwaliteitsontwikkeling
Postadres Postbus 8029, 3503 SB, Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1, Utrecht
Telefoon 030-286
E-mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
[mailto:
@noordeling.eu]
Verzonden: maandag 23 oktober 2017 9:47
Aan:
@noordeling.eu
Onderwerp: Verslag ALV NVSI

Beste Leden en Participanten van de NVSI,
Hierbij treffen jullie het verslag aan van de Algemene Leden Vergadering van 13 oktober jl.
Namens het bestuur vraag ik jullie aandacht voor het formaliseren van het lidmaatschap. Een aantal gemeenten
heeft dat inmiddels gedaan, echter in aantal nog onvoldoende om aan het criterium van inbesteden te kunnen
voldoen (80%). Bijgaand de toelichting op het lidmaatschap en het lidmaatschap formulier (college B&W).
Met vriendelijke groet,
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Dhr.
CMC
Adviseur bestuur
Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie
www.nvsi.nl
www.eigenkrachtwijzer.nl
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