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Vergaderingen en bijeenkomsten
Het Bestuur vergaderde dit jaar acht maal. Daarnaast was er één maal een inhoudelijke vergadering
met alle afdelingsbestuursleden die de BPO-taken binnen de afdelingen uitvoeren, één maal een
vergadering met Bestuur en Raad van Afgevaardigden (RvA) en een Algemene (leden)Vergadering
(AV).
Alle bovenstaande vergaderingen, met uitsluiting van de BPO-vergadering, worden door het Bestuur
voorbereid en genotuleerd. De BPO-vergadering is voorbereid door de BPO-commissie en door deze
commissie geleid.
Ieder Bestuurslid vergaderde zo mogelijk tenminste één maal met de commissie (zie verder)
waarvoor zij aanspreekpunt is. Daarnaast is er persoonlijk en per mail regelmatig contact met
commissieleden.
Een delegatie van het Bestuur heeft deelgenomen aan de depotdag, de voorzitter heeft daar een
introductie voor nieuwe bestuursleden van afdelingen verzorgd.
In september is de driejaarlijkse Dank je wel dag gehouden in het Drents Museum. Deze dag is
bedoeld is om alle vrijwilligers die landelijk actief zijn te bedanken.
Bijna alle afdelingen organiseerden dit jaar weer verkopen waar de artikelen, die door de
handwerksters van TAA zijn gemaakt, werden verkocht. Een deel van deze verkopen is door leden
van het landelijke Bestuur bezocht.
Met afdelingen die in zwaar weer verkeren en willen fuseren of opheffen, is regelmatig (persoonlijk)
overlegd.
PR
Om de bekendheid van TAA te vergroten, brachten drie leden van het Bestuur TAA voor het
voetlicht tijdens een radio-uitzending van een uur, verzorgd door Hello Radio te Amsterdam.
In juni is meegewerkt aan een twee pagina’s groot artikel over het BPO in het zaterdagkatern van
NRC .
Om in aanmerking te komen voor de NRC Charity Award is, net als in voorgaande jaren, een
uitgebreide motivatiebrief ingestuurd.
Om meer bekendheid te krijgen en om mogelijk meer handgemaakte producten te verkopen is
onderzocht of verkoop via Bol.com aantrekkelijk zou zijn. In verband met de kosten is dit
vooralsnog on hold gezet totdat er meer duidelijkheid v.w.b. de toekomst van TAA is.
Communicatie
Bijna dagelijks wordt de Bestuursmailbox gelezen, doorgestuurd en/of beantwoord.
Om alle afdelingsbestuurs- en commissieleden goed te informeren zijn in totaal zeven
Bestuursnieuwsbrieven toegestuurd. Naast de communicatie via Bestuursnieuws, wordt per email en
ook persoonlijk met de afdelingsbesturen gecommuniceerd.

De landelijke Nieuwsbrief voor de leden met e-mail adres is één maal uitgebracht. In verband met
(de vele) vacatures binnen het Bestuur, commissies en bijzondere functionarissen, is eind 2018 een
tweede, speciale Nieuwsbrief uitgegeven waarin alle vacatures zijn vermeld.
Er is een Jaarbericht uitgebracht en aan alle leden toegestuurd.
ANBI
Om te voldoen aan de ANBI, zijn de hiervoor verplichte gegevens opgemaakt en per 1 juli 2018 op
de website geplaatst.
Financiën
Met de vermogensbeheerder van TAA is door de 1e en 2e penningmeester regelmatig overlegd over
het zo goed mogelijk beheren van het door TAA belegde vermogen.
De beide penningmeesters hadden een jaarlijkse bespreking met de heer Maas van Maas
accountants.
Beide penningmeesters bezochten de ALV van de FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland).
Speerpunten 2018, acties en bereikte resultaten
Toekomst TAA
In de zomer kwam het Bestuur twee dagen bijeen om, onder leiding van een coach
verandermanagement, de visie op de toekomst verder te ontwikkelen en plannen uit te werken. In
het najaar zijn nog twee bijeenkomsten met de coach belegd en zijn concrete plannen ontwikkeld.
Op 1 november 2018 is de nieuwe visie om de doelstellingen van TAA te bereiken uitgesproken.
Good governance
TAA heeft deelgenomen aan de toetsing Code voor Good Governance en voldoet 2018 aan de
opgestelde normen. De Code is 4 jaar geldig.
AVG
TAA heeft actie ondernomen om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Er zijn stukken opgesteld en op de site is een privacyverklaring opgenomen. Alle commissies
en afdelingen gaan op gelijke wijze met de hen toevertrouwde persoonsgegevens om en hanteren
dezelfde bewaartermijnen.

Uitgebreidere informatie is opgenomen in het Bestuursverslag dat ook bij de ANBI stukken is
opgenomen. Ook korte activiteitenverslagen van de commissies zijn hierin opgenomen.
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