VERSLAG VAN DE ATS VOORZITTER OVER DE PERIODE 2015-2020
Wanneer we kijken naar het financiële verslag over de periode 2015-2020, dan wordt al
snel duidelijk dat ATS Nederland over deze periode een grotendeels ‘slapend’ bestaan
heeft geleid. De laatste activiteiten die echt geld hebben gekost, vonden plaats in 2015.
De laatste door ATS georganiseerde activiteit was in het najaar van 2016. Daar waren
geen kosten aan verbonden omdat het niet mogelijk bleek te zijn een buitenlandse spreker
uit te nodigen.
Aan het einde van 2016 werd de voorzitter van ATS getroffen door een burn-out. Toen
werd ook contact gezocht met ATS International in verband met de uit te nodigen spreker
voor het symposium van voorjaar 2017. Het bleek dat zij daarmee niet akkoord gingen.
In de zomer van 2017 is er nog een wat informele bijeenkomst geweest van een aantal
bestuursleden. Dat ging met name over de vraag op welke manier ATS zou kunnen
verdergaan en of niet. De wil is aanwezig om verder te gaan. Er is alleen onzekerheid over
de vraag of dat haalbaar is. Een aantal bestuursleden gaf toen ook te kennen dat zij bereid
waren hun positie beschikbaar te stellen om zo een nieuw team de kans te geven ATS
nieuw leven in te blazen. Daarna is het stil geworden.
Het jaar 2020 maakte het eigenlijk onmogelijk om iets te organiseren in verband met de
coronapandemie. De vraag is hoe we nu verder moeten gaan. Er heeft in ieder geval één
persoon aangeboden mee te helpen om ATS een herstart te geven.
Het plan voor de toekomst ziet er nu zo uit: zo gauw het weer mogelijk wordt na de
maatregelen in verband met de coronapandemie de mensen die nog actief betrokken zijn
bij ATS en zij die willen meehelpen aan een doorstart van ATS, bijeenbrengen in een
‘normale’ vergadering (dus niet per ZOOM o.i.d.). We gaan er vanuit dat dit ergens in
mei/juni weer mogelijk moet zijn.
Dan moet er uiteraard een nieuw bestuur worden geformeerd. Dat zal in eerste instantie
een interimbestuur kunnen zijn. Alleen de ledenvergadering kan immers nieuwe
bestuursleden aanstellen. Er zal ook contact moeten worden gezocht met ATS
International. Voorlopig wordt er ook een, waar nodig, bijgewerkt beleidsplan op de
website geplaatst. Dat zal zoveel mogelijk zijn gebaseerd op het laatste afgestemde
beleidsplan.
Wanneer er weer een werkend bestuur is, zal zij zich als eerste moeten buigen over het
formeel afstemmen van dat beleidsplan. Op basis daarvan kunnen er dan nieuwe
activiteiten worden georganiseerd.

