
Hoe verder met ons 
Vertalersforum?



Welke jaargangen hebben we in huis?



Hoe lang ben je al lid van het Vertalersforum?



Ben je van plan om voorlopig te blijven?

Ja (zeker) of in principe wel                  27

Misschien                                                  2

Slapend of buitenlands lid                      2

Net opgezegd vanwege ziekte          1
------
32



Ben je tevreden met de organisatie van VF?
Zo nee, wat mis je?



Ben je ook lid van andere verenigingen?



Wat maakt het Vertalersforum bijzonder?
In welk opzicht verschilt het van andere verenigingen?



Waarom vind je het belangrijk om lid van een 
beroepsvereniging te zijn?

Verder nog iets?
Gezelligheid – fijne collega’s ontmoeten – uitwisseling met elkaar  -
terug te kunnen vallen op gelijk denkenden
sociale aspect voornamelijk: vertalen is een eenzaam beroep



Ben je tevreden met onze locatie Haarhuis?



Hoe kijk je aan tegen het voortbestaan van 
ons Vertalersforum?



Hoe kijk je aan tegen het voortbestaan van 
ons Vertalersforum?



Ben je bereid om meer contributie te betalen om 
het voortbestaan van het VF te waarborgen?



Suggestie 1:
Ons VF samen promoten op LinkedIn



Suggestie 2:
Gedeeltelijke samenwerking met 
NGTV-kring Arnhem/Nijmegen?



Suggestie 3:
Bereid om ook mannen bij VF te verwelkomen?

Mocht er een samenwerking met NGTV-kring Arnhem komen, 
horen zij er ook bij.



Belangstelling voor 
bijeenkomsten met taalgroepen en/of vakgebieden 

in Arnhem?



Belangstelling in taalgroepen of vakgebieden 
via Zoom



Wil je zelf iets bijdragen aan ons VF?



Actieplan in een werkgroep met Sigrid uitwerken?
Help je mee?



Wat doen we hier nu mee?

Allemaal de mouwen opstropen
en samen aan de slag?!



Voor continuïteit en nieuw élan
bij het Vertalersforum

moeten oude bestuursleden 
bij toerbeurt aftreden

en nieuwe bestuursleden aantreden.



Laten we de huidige bestuursleden
toch eens aan het woord komen:



Nu stellen zich de nieuwe 
leden van de werkgroep voor:



We gaan zo in kleine groepjes 
discussiëren over hoe verder

Bedankt voor jullie aandacht! 


