Om u als lid op de hoogte te houden van wat er in de vereniging speelt, volgt hier een korte
samenvatting van de laatste bestuursvergadering op 9 januari 2012.

Samenvatting verslag NSSA bestuursvergadering op 9 januari 2012
Geplande activiteiten voor de komende tijd
Op 15 februari a.s. vindt de nieuwjaarsbijeenkomst plaat in hotel Abrona in Oudewater. Naast het
heffen van het glas op elkaars gezondheid en voorspoed wordt er ook een inhoudelijk onderwerp
behandeld. Het gaat om contracten en ontruiming. Hiervoor hebben alle leden een uitnodiging
gekregen. 42 personen hebben zich reeds aangemeld.
Op 12 april a.s. wordt in de middag in de buurt van Amersfoort een themabijeenkomst over
veiligheid en bedrijfshulpverlening (bhv). Een bedrijfshulpverleningsplan is eigenlijk in elke vestiging
nodig. Op basis van een zogenaamde risico inventarisatie en evaluatie kan vervolgens een
calamiteitenplan worden opgesteld. Dit plan is een vereiste voor elke vestiging.
Bhv brengt ook training, certificering en herhalingscursussen met zich mee. Nadere details over het
programma volgen nog. Noteer in ieder geval alvast deze datum.
Nieuwsbrief
Momenteel wordt nagegaan of een electronische knipselkrant een handig middel is om te weten wat
er al zo in de branche speelt zodat eventueel snel kan worden ingespeeld op een nieuwsitem. Het
proefabonnement is inmiddels afgelopen. Aan de hand van 5 zoektermen zijn allerlei media
gescreend. Enkele zoektermen zoals ‘ruimte’ of ‘opslag’ zijn zo ruim dat er heel veel irrelevante
informatie wordt verzameld. Deze vallen dan ook af. Op dit moment wordt onderzocht wat de kosten
van een jaarabonnement zijn en hoe deze het beste naar de leden verzonden kan worden.
Gedragscode
De gedragscode 2012 wordt op dit moment gedrukt. Degenen die voldoen aan de toelatingscriteria
krijgen deze code op de nieuwjaarsbijeenkomst.

1

Kwaliteitscriteria
Dit voorjaar wordt een begin gemaakt met de controle of aspirant leden die meer dan twee jaar deze
status hebben, ook in aanmerking kunnen komen voor een gewoon lidmaatschap. De toelatingscriteria worden voor deze controle gebruikt.

Nadere informatie
Als u een vraag heeft over deze samenvatting, kunt contact opnemen met het secretariaat via de
mail (secretaris@miniopslag-selfstorage.nl) of per telefoon (06 54 27 47 92).
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