
Notulen ALV Caribbean mediators Association (CMA) 
 
Datum:  28 08 2017 
Plaats: Kantoor CMA  
Tijd: 18.15 – 19.10 
 
Ad 1. Opening 
 
Aanwezig: 
Ludwig Voigt (Voorzitter), Phyllis van den Hout (voortijdig weg), Rebecca Royer, Angela Dekker, 
Annemarijke Bach Kolling, Claire Kemperman  en als genodigden Monique Soeter en Oriana Minguel 
 
Afmeldingen: 
Didi, Mya en Ireen Koevoets  
 
Aan de aanwezigen wordt gevraagd om de ledenlijst te tekenen en gegevens te checken. 
 
Ad 2. Agendapunten 
De voorzitter neemt de agendapunten door. Er zijn geen extra punten. Agenda vastgesteld.  
 
Ad 3. Mededeling/pending zaken 
Secretaris Didi Wildeman is verhinderd. Volgt basiscursus CVC- oude secretaris neemt waar. 
Communicatie over vooraankondiging en agenda niet gestroomlijnd tussen de oude en nieuwe 
secretaris.  
 
Excuus voor niet ontvangen van vooraankondiging (reminder) en agenda met bijlagen op voorhand.  
 
Datum 28-08-17 was vastgelegd in notulen ALV 5 juni 2017. Notulen 23-06-17 (stemming 
bestuurswisseling) en notulen 28-08-17 nog aan leden zenden. Gelijktijdig met logo en verwijzing 
website. 

 
Notulen vorige vergadering (23-06-17) 
Notulen 23 juni 2017 worden geaccordeerd. 
 
Voorstellen Oriana Miguel 
Oriana is geboren in Curacao, gestudeerd aan Erasmus Rotterdam: commercial en corporate Law. 
Thesis: commercial Mediaton. Interessant vanwege raakvlak Psychologie en Rechten. 
 
2 jaar geleden terug op het eiland en werkt voor Meijburg en Co Caribbean.  
 
Opleind Lime Tree gevolgd en nu oefengroep met aantal cursisten gestart ter voorbereiding op theorie 
examen. Behoefte aan overdracht kennis en kunde vwb de theorie- en praktijk assessment. 
 
Ingebracht punt Meredith Suisse 
Meredith was niet aanwezig, werd wel verwacht. Telefonisch in gesprek met voorzitter. Punt wordt 
doorgeschoven naar volgende ALV 23-10-17, zodat Meredith verzoek zelf kan toelichten.  
 



Overall ziet bestuur in alle leden een ambassadeur van CMA. Zij vraagt de leden om verzoeken voor 
bedrijfspresentaties e.d. voor te leggen aan het bestuur, zodat gezamenlijk uitvoering hieraan kan 
worden gegeven.   
 
Ad.4 Bespreekpunten 

1. Actiepunten ALV 23 juni 2017 

 Contactgegevens website invullen op ledenlijst/ foto tbv website. Website is live 

 Aanleveren Certificaten. Certificaten van degene die beroepsopleiding hebben gevolgd 

(maar niet MFN geregistreerd zijn) wil het bestuur graag ontvangen.  

 Van Lime Tree zijn contactgegevens cursisten ontvangen. Mail vanuit CMA kan worden 

gezonden. Nu site ook live is en contacten via info@ cmamediators.com gestroomlijnd 

kunnen worden. 

 Info over beroepsaansprakelijkheidsverzekering actiepunt ligt bij Ludwig 

 Nota s 2017 en 2018 worden gecombineerd 

  

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

SCHRIJVEN: Eerste artikel is gezonden aan NAPA tbv plaatsing eind augustus. Eerste 2 artikelen worden 

door bestuur gemaakt. Daarna wordt de leden verzocht input te geven. Leden worden daar nog van op 

de hoogte gesteld.  

Rebecca, Didi en Claire zitten in september 2017 samen om opzet te maken schrijverstaken te verdelen.  

Van Meredith geen input ontvangen. Vorige vergadering aangegeven dat ze op zoek zou gaan naar al 

bestaande artikelen van eigen hand in het Papiamentu. Actiepunt tbv volgende vergadering. 

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

PRESENTEREN: Primeur 30 aug. 2017. Presentaite ism Centrum voor Conflicthantering in Biebliotheek in 

Punda. Tot nu toe 30 aanmeldingen. Banner is verspreid onder de leden en binnen eigen netwerken. 

Vervolg zal zijn HR congres in november 2017. Claire geeft aan dat HR goed kan worden voorgelicht over 

hun rol als verwijzers. Zie hoofdstuk hierover in het handboek. 

Overige optie is presentatie AJV/Orde/Jonge Bali in de door Hof ter beschikking gestelde ruimte/zaal. 

Datum moet tijdig gecommuniceerd worden met Bianca.  

Phyllis denkt met bestuur na over het benaderen van andere partijen/branches etc. Actiepunt in 2018.  

Phyllis geeft aan dat presentatie power point definitief is en voorzien van logo. Beatriz is gevraagd om te 

vertalen (juni -17). Herinnering sturen vwb vertaling door bestuur. 

Phyllis heeft in vorige vergadering aangegeven contact te hebben gelegd met NOS PAIS ivm live 

interview op TV. SVZ onbekend. Phyllis was eerder weg bij vergadering.  

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 en wenst kopie powerpoint presentatie te 

ontvangen. Daarvan kan ze zelf de vertaling in het Engels doen. Verzoek om Angela in contact te 

brengen met Arnaud (SXM Hof) en mw Sassen. Ze kan de kar niet alleen trekken. En tevens verzoek 

bestuur om Rick Bergman (als hij op Curacao is) te benaderen voor een gesprek over zijn rol in 

ontwikkeling van Mediation op SXM.  

3. Opleidingsmogelijkheden:  
CvC – 21 ste jl. gestart – Presentatie CMA d.d. 29-08-17  
Mediator World start in September 2017 : Basisopleiding ADR en Masterclass FMO 
Lime Tree – Q1 2018 in de planning de basisopleiding. Lime Tree is in oktober op het eiland om 
certificaten uit te delen. 
Wisselende feedback over Lime Tree. Commentaar: te rote groep te weinig individuele 
aandacht, te weinig docenten (enkel Steve). Dure opleiding gevoel Lime Tree veel verdient maar 
onvoldoende geïnvesteerd . Verzoek aan CMA om contact met Lime Tree te leggen en 
mogelijkheden te onderzoeken om Pro bono “Nazorg” te doen in oktober -17 of in Q1 2018. 
 

4. Theorietoets verzoek aan CMA om Intop te vragen naar de mogelijkheden in januari 2018 tbv: 
Valerie Maria 
Oriana Minguel  
Simona La Fleur 
Simone v/d Zee en  
Ireen Koevoets 
Maurits Filet 
Rebecca Royer – inventarisatie onder de (niet) leden mogelijk ook anderen geïnteresseerd? 

 
Groep formeert zich tbv voorbereiding toets en tbv oefenen m.b.t interventies.  Komt wekelijks bij 

elkaar.  

Indien CMA Intop de groep faciliteert dan zullen de gegadigden voor de toets lid moeten worden. 

Monique en Oriana bespreken dit in de oefengroep.  

Pas na afleggen theorietoets is faciliteren van CMA bij praktijkassessment aan de orde. CMA beschikt 

over eigen video s van praktijkexamens en kent de voorwaarden voor opname van goede casussen e.d. 

5. 2e Intervisie groep starten is te vroeg en te weinig animo.  

Ad 5. Actiepunten  

ALV 23 oktober voorbereiden/Logo en website verspreiden onder leden/PR schrijven actie uitwerken/ 

netwerkcontacten uitbreiden SXM c.q. Angela stukken sturen/ Lime Tree cursisten benaderen en idem 

CvC / Nota s verzenden/ inzicht in mogelijkheden beroepsaansprakelijkheidsverzekering geven/ 

Benaderen INTOP Theorietoets Januari -18/ potentieel nieuwe leden (theorietoets) inschrijfformulier 

zenden/ Lime Tree benaderen om te bespreken dat er geluiden van onvrede zijn na training, wat is 

mogelijk? 

Ad 6. Datum volgende vergadering 
Maandag 23 oktober 2017 om 18.00 uur. Kantoor CMA:  A.M.Chumaceiro Boulevard 5. 



Ad 7. Sluiting 
Nieuwe voorzitter sluit om 19.10 de vergadering en dankt alle aanwezigen hartelijk voor hun komst  

 


