
Notulen ALV Caribbean mediators Association (CMA) 
 
Datum:  23 juni  2017 
Plaats: Kantoor CMA  
Tijd: 18.15 – 19.05 
 
Ad 1. Opening 
 
Aanwezig: 
Mya Albertoe (voorzitter), Claire Kemperman (secretaris), Ludwig Voigt (penningmeester), Phyllis van den 
Hout, Rebecca Royer, Meredith Suisse (kwam later binnen) 
 
Afmeldingen: 
Didi, Angela, Walter, Rainy, Beatriz.  
 
Aan de aanwezigen wordt gevraagd om de ledenlijst te tekenen. 
 
Ad 2. Agendapunten 
De voorzitter neemt de agendapunten door. Er zijn geen extra punten. Agenda vastgesteld.  
 
Ad 3. Mededeling/pending zaken 

N.v.t. 
 

Notulen vorige vergadering (5-06-17) 
Verzoek om logo CMA te verspreiden wordt herhaald. Aangegeven dat zodra logo verspreid kan worden 
(puntje op de i) bestuur dit zal doen tbv haar leden.  
 
Notulen 5 juni 2017 worden geaccordeerd. 
 
 
Ad.4 Bespreekpunten 

1. Actiepunten ALV 5 juni 2017 

 

 Contactgegevens website invullen op ledenlijst/ foto tbv website/aanleveren Certificaten.  

Rebecca en Beatriz gaven aan graag eerst een inkijkje te willen op de site om te zien hoe op 

welke wijze gegevens door te geven. Phyllis heeft contactgegevens reeds doorgegeven. Website 

is voor 80% klaar. Didi en Phyllis hebben verbeterpunten doorgegeven. Samenwerking Claire 

was met NL webdesigner. Nu Claire taak als bestuurslid overdraagt wordt in volgende 

bestuursvergadering (waarbij Phyllis op verzoek ook aanwezig is) besproken wie de 

verantwoordelijkheid voor het afmaken van de site op zich neemt. Claire is nml niet in Juli op 

het eiland. Deadline is augustus 2017. 

 

Certificaten van degene die beroepsopleiding hebben gevolgd (maar niet MFN geregistreerd 

zijn) wil het bestuur graag ontvangen.  

 

 Huishoudelijk reglement is geaccordeerd. Toekomstige wijzigingen kunnen ten alle tijde 

worden doorgevoerd via stemming ALV. 



 

 

 

 Welke taken zijn er voor de actieve leden:  

Twee Commissies: PR schrijven (trekkersrol Didi) en PR spreken (trekkersrol acquisitie) Phyllis.  

SCHRIJVEN: Rebecca neemt graag deel aan de commissie PR schrijven samen met Didi (en 

Claire). Claire zal Didi hiervan op de hoogte brengen. Didi heeft krant benadert en akkoord om 

te starten in augustus met plaatsing artikel. Eerste 2 artikelen worden door bestuur gemaakt. 

Daarna wordt de leden verzocht input te geven. Leden worden daar nog van op de hoogte 

gesteld.  

Meredith geeft aan op zoek te gaan naar al bestaande artikelen van eigen hand in het 

Papiamentu.  

Communicatie met contactpersoon bij de krant ligt bij het bestuur.  

Via Rainy idem start in augustus met Vigilante v.w.b PR schrijven. 

PRESENTEREN: Phyllis regelt datum en tijd (en lokatie) tbv CMA om zich voor te stellen 

vooralsnog verzoek gedaan bij AJV, HR netwerkgroep en HOF. Eerste 2 zijn enthousiast. Het Hof 

heeft aangegeven het niet nodig te vinden dat CMA zich komt voorstellen. 

Claire oppert om via de Jonge Bali en/of Orde van Advocaten een ingang te zoeken. Phyllis denkt 

na over het benaderen van andere partijen/branches etc. 

Phyllis heeft aan de hand van de tekst op de site een concept presentatie gemaakt en 

voorgelegd aan het bestuur. Zodra presentatie definitief akkoord is dan aan Beatriz sturen tbv 

vertaling. Lay out van sheets volgt later.  

Phyllis heeft tevens contact gelegd met NOS PAIS ivm live interview op TV. 

Phyllis geeft aan dat ze complementair aan presentatie CMA aan AJV graag een mediation 

spreker zou willen inzetten die over de eigen praktijk verteld.  CvC Directrice is een mediator in 

hart en nieren en heeft veel kennis met name over wat Mediation voor de advocatuur betekent. 

Indien data matchen zou duo presentatie aan de orde zijn.  

Over radio commercials zal bestuur zich qua investering nog buigen.  

Claire benadert MFN voor PDF van folder (kregen er slechts 50). 

Claire benadert LIME Tree voor contactgegevens. Zodat cursisten bericht van CMA krijgen en 

mogelijkheid hebben om tijdens ALV of andere activiteit aan te sluiten en ze mogelijk lid kunnen 

worden. 

PR op SXM 

Op SXM start PR iets later vermoedelijk omdat Angela aldaar nog contacten met Daily Harald 

moet leggen. Angela wenst input van bestuur vwb inhoud artikel etc.  

Netwerk contact SXM uitbreiden via Arnaud (contactgegevens volgen via Lime Tree, was daar 

cursist) en zus van Lolita Sassen (mediator op SXM). 



Claire benadert LIME Tree voor contactgegevens.  

 Contact met leden die niets van zich hadden laten horen t.t.v. ALV 5 juni 2017  

Mya heeft belrondje gedaan. Niet allen bereikt. Cherrel wil lid worden. Hem wordt een 

inschrijfformulier gezonden voorzien van statuten en HH reglement.  

 

 Penningmeester is niet toegekomen aan opmaken nota s. Na terugkeer van buiteneland 

medio/eind juli zal Ludwig een en ander voor overdracht aan nieuwe Penningmeester in 

orde maken.  

 

 Ingebracht punt: Ludwig gaat zich verdiepen in een voor al haar leden toegankelijke 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. CMA wil haar leden dit op termijn aanbieden. Onder 

een beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocatuur valt per definitie die van Mediator.  

Ad 5. Bestuurswissel/Stemming: 

Via mondelinge volmacht Mya stemgerechtigd namen Angela en Rainy.  

Unaniem besloten tot:   

Voorzitterschap  Ludwig  

Secretaris: Didi  

Penningmeester: Mya  

Ad 6. Actiepunten  

ALV 28 augustus voorbereiden/Logo en website indien gereed doorsturen/PR schrijven en Presenteren 

commissies actie uitwerken/ netwerkcontacten uitbreiden SXM/ Lime Tree cursisten benaderen (na 

ontvangst contactgegevens/ Nota s verzenden/ inzicht in mogelijkheden 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering geven. 

Ad 7. Datum volgende vergadering 
Maandag 28 augustus  2017 om 18.00 uur. Kantoor CMA:  A.M.Chumaceiro Boulevard 5. 

ALV na zomerreces stond gepland voor 21 augustus. Op verzoek van Angela uit SXM (vergadering 23 juni 
2017)  vindt deze een week later plaats. LET OP ipv 21 augustus NU maandag 28 augustus 2017 

Ad 8. Sluiting 
Nieuwe voorzitter sluit om 19.05 de vergadering en dankt alle aanwezigen hartelijk voor hun komst  

 


