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Voorwoord 
Voor u ligt het tweede jaarverslag sinds de oprichting van de Vereniging 
voor NEI Therapeuten (VVNT) in 2016. In dit jaarverslag de 
verantwoording over het beleid van de VVNT over het jaar 2017. 
 
Het eerste jaar na de oprichting was vooral gericht op de inrichting van 
de organisatie, het werven van leden en het samen met leden helder 
krijgen van de doelstellingen voor de vereniging en de wijze waarop 
daaraan invulling kan worden gegeven. 
 
Samen met de leden zijn de volgende doelstellingen voor de VVNT 
vastgesteld; 
1. Bevorderen bekendheid NEI-therapie onder potentiële cliënten en 

bevorderen vindbaarheid NEI-therapeuten 
2. Bevorderen naamsbekendheid beroepsgroep 
3. Netwerk NEI-therapeuten bevorderen met als doel bevorderen 

informatie-uitwisseling voor en door NEI-therapeuten. 
4. Kwaliteitsbewaking  

In het tweede jaar is met veel tijd, geld en inspanning van de 
bestuursleden en een extern bureau onze website; www.vvnt.nl online 
gegaan. Met deze website is reeds een eerste goede stap gezet om de 
doelstellingen van de vereniging verder vorm te geven. Daarnaast is de 
start gemaakt op bekende Social Media kanalen. 
 
Vooruitkijkend naar 2018 zal niet alleen meer aandacht komen voor de 
bevordering van de naamsbekendheid van de beroepsgroep en de 
inhoud van NEI-therapie, maar zal ook de aandacht worden gericht op 
PR- en Marketingactiviteiten zodat cliënten en therapeuten elkaar 
makkelijker weten te vinden. Daarnaast zullen een aantal bestuursleden 
van het eerste uur aftreden en worden opgevolgd door deels reeds 
geworven en deels nog te werven bestuursleden.   
 

 
Het bestuur wil graag een meerwaarde zijn voor de leden. Zonder de 
hulp van onze leden is het onmogelijk om alle doelstellingen ook op een 
voor de leden waardevolle wijze vorm te geven. 
 
We roepen leden dan ook nadrukkelijk tot het volgende op: 
a) Beschikt u over specifieke kwaliteiten/competenties en heeft u tijd 

beschikbaar om deel te nemen aan specifieke projecten. Geef u dan 
bijvoorbeeld op voor; de commissie PR en Voorlichting (opstellen 
van artikelen ter promotie van de vereniging) of de commissie 
trainingen, cursussen en workshops (deskundigheidsbevordering en 
geven van trainingen etc. aan de leden). 

b) Heeft u informatie die zinvol is voor andere leden bijvoorbeeld 
m.b.t. de Wkkgz, een klachtenregeling, een bedrijfsplan, starten van 
een onderneming, een dienstverleningsovereenkomst of schrijft u 
regelmatig artikelen die bruikbaar zijn voor uw collega’s, stuur deze 
dan in, zodat wij deze na beoordeling kunnen plaatsen in het 
afgesloten deel voor leden op onze website en Social Media. 

c) Heeft u belangstelling bestuurslid te worden; dan zijn wij op zoek 
naar u. De posities secretaris en 2 x algemeen bestuurslid komen 
vacant.  

 
Namens alle bestuursleden wil ik u bedanken voor het vertrouwen in het 
bestuur van de vereniging. Wij kijken terug op een prachtig jaar waarin 
reeds veel is gerealiseerd. Met uw vertrouwen hopen wij ook in het jaar 
2018 mooie resultaten voor en met de leden te bereiken. 
 
Met vriendelijke groet,  
Wim Jacobs  (voorzitter) 
 
 

http://www.vvnt.nl/
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Activiteiten en beleid 
 

Algemene ledenvergadering (ALV) en Inspiratiedag 2017 
Op 20 mei 2017 werd de eerste ALV vergadering gehouden in restaurant 
Buitensporig te Tiel. Tijdens deze bijeenkomst waren circa 30 leden 
aanwezig. Naast het reguliere inhoudelijk ALV programma werd 
gesproken over de nieuwe wet WkkGZ en de gevolgen voor de leden, is 
de begroting en het activiteitenplan voor 2017 in samenspraak met de 
leden vastgesteld en konden de aanwezigen na afloop van de 
vergadering deelnemen aan een workshop over hooggevoeligheid (HSP) 
die door het bestuur ter inspiratie werd aangeboden. 
 

 
 Afbeelding 1:  presentatie ALV -vergader ing door  W. Jacobs.  

Het bestuur en leden kijken terug op een zinvolle dag waarin het nuttige 
en het aangename werd verenigd. 

Inspiratiedag VVNT 2018 
Tijdens de tweede Inspiratiedag van de VVNT gaan we graag met de 
leden in discussie. Want de mening van de leden telt! Na dit officiële 
deel (de ALV), worden twee interessante, inspirerende workshops 
aangeboden. De workshops bieden informatie waar de NEI-therapeut 
direct mee aan de slag kan in de praktijk. Het bestuur hoopt zoveel 
mogelijk leden op deze dag te mogen verwelkomen. 
 

Deelname Internationale Therapeuten dag 
Ook dit jaar heeft het bestuur de 
vereniging gepromoot op de 
internationale therapeutenbeurs dit 
jaar gehouden in de Expo te Houten. 
De beurs was van 18 tot 20 
november 2017.   
Ook dit jaar mochten we gebruik 
maken van de stand van Jolanda 
Vleugel Opleidingsinstituut voor 
Integrale Coaching en Therapie, 
waarvoor onze hartelijke dank.  
Potentiële cliënten en NEI-
therapeuten zijn gewezen op de 
activiteiten en de meerwaarde van 
de vereniging.  
 

Afbeelding 2:  Natal ia  en Jacquel ine  op de internat ionale  therapiebeurs  2017.  
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Evaluatie deelname Internationale Therapeutenbeurs 
Het bestuur heeft haar aanwezigheid op de IT-beurs geëvalueerd. Na 2x 
op de Internationale Therapeutenbeurs te hebben gestaan, heeft het 
bestuur geconstateerd dat er te weinig aansluiting met potentiele leden 
en cliënten op deze beurs is. Daarnaast kan de eigen presentatie worden 
verbeterd met een eigen stand, waar informatie over NEI-therapie 
wordt gegeven en potentiële cliënten deze behandelmethode kunnen 
ervaren. Verder willen wij potentiële leden informeren middels een 
digitale presentatie en mondelinge toelichting van de bestuursleden en 
of andere aanwezige leden. In deze toelichting zal vooral aandacht 
worden geschonken aan de doelen en meerwaarde voor de leden van de 
vereniging.  
 
Verder gaat het bestuur op zoek naar een andere beurs in het land, waar 
wij als vereniging beter tot onze recht  komen. Ook hebben we besloten 
dat wij ons als vereniging zelfstandig zullen presenteren. Dit om te 
benadrukken dat wij een onafhankelijke vereniging willen zijn voor alle 
NEI-therapeuten dus ook degenen die niet door Jolanda Vleugel zijn 
opgeleid.  
 
Het komend jaar wordt nagedacht hoe wij ons op een andere beurs 
willen presenteren. We zullen een presentatie maken, gaan de slogan 
voor de vereniging gebruiken, er zullen zo nodig nieuwe flyers, 
brochures, posters worden gedrukt. En overwegen een professioneel 
filmpje te laten maken om belangstellenden te informeren over wat een 
NEI-behandeling inhoud en de vereniging zoal voor haar leden doet. 
Daarnaast wordt overwogen om een workshop of een lezing op de beurs 
te gaan geven. Daar wordt nu aan gewerkt. 
 
 
 
 

Promotieactiviteiten 
 

Website 
Zoals hiervoor al beschreven, is de website www.vvnt.nl online gegaan. 
Alle leden zijn als therapeut te vinden op de site. En voor de leden staan 
sinds kort downloads klaar op de inlogsite. Deze downloads zijn 
informatief. De inhoud van de documenten hebben direct of zijdelings 
met NEI te maken. Het bestuur wil in 2018 de site aanpassen door nog 
meer informatie toe te voegen en de site aantrekkelijker te maken. 
 

Social Media 
Vanaf dit jaar is informatie te vinden over de VVNT via LinkedIn, 
Instagram en Facebook. Een aantal bestuursleden hebben hiervoor een 
Social Media training gedaan om te professionaliseren. De hand-out van 
de training staat op de website als download. 
Deze bestuursleden verzorgen wekelijks publicaties en verspreiden deze 
onder de leden, vrienden, familie en bekenden en natuurlijk de eigen 
cliënten. De site wordt vaak als link gebruikt bij Facebook, Instagram en 
LinkedIn om op deze manier potentiele leden en cliënten te werven. Op 
deze effectieve manier vergroten we ons netwerk en maken we ons 
zichtbaar. 

Aan de leden wordt gevraagd deze publicaties te liken, te delen en te 
volgen, zodat op deze manier het netwerk wordt vergroot en de 
naamsbekendheid van de vereniging, de beroepsgroep NEI-therapeuten 
en de vindbaarheid van een NEI-therapeut in de buurt wordt bevorderd. 
Daarbij worden de leden opgeroepen actief dezelfde hashtags (#) te 
gebruiken. Een hashtag is een keyword, dat andere Social Media 
gebruikers direct begrijpen. Zo vergroot de VVNT de kans dat mensen 
geïnspireerd worden om de hashtag ook te gebruiken en deze te gaan 
volgen.  

http://www.vvnt.nl/
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Veel gebruikte hashtags door de VVNT 
#VVNT #NEIcoaching #NEI #NEItherapie #snelnaardekern 
#onbewustwordtbewust #natuurgeneeskunde #integraletherapie 
#integralecoaching #integraal 
 
Alleen samen kunnen we hier bekende, veel gewilde hastags van maken. 
We roepen onze leden dan ook op zoveel mogelijk dezelfde hastags te 
gebruiken.  Een goede hashtag creëert immers een online community. 

 

Deelname ondernemersdagen 
Ook dit jaar hebben bestuursleden een voorlichting gegeven op de 
zogenaamde ondernemersdagen gegeven door Jolanda Vleugel 
opleidingsinstituut voor integrale coaching en therapie. De 
bestuursleden hebben informatie verstrekt over de doelstellingen van 
onze vereniging en de meerwaarde van de vereniging voor NEI-
therapeuten.  
 
Plannen voor 2018 zijn een PowerPoint presentatie te maken, die meer 
professionalisering uitstraalt en tevens een goede basis levert voor een 
goede en solide presentatie. Een degelijke PowerPoint presentatie kan 
ook voor andere doeleinden worden ingezet. 
 

Promotie Vereniging bij overige opleidingsinstituten 
Op dit moment bestaat de vereniging voornamelijk uit leden die zijn 
opgeleid vanuit Jolanda Vleugel Opleidingsinstituut voor Integrale 
Coaching en Therapie te Groesbeek. De VVNT heeft echter de ambitie 
om een platform/vereniging te zijn voor alle NEI-therapeuten die in 
Nederland zijn opgeleid bij een van de KNTO geaccrediteerde 
opleidingsinstituten.  
 
Daartoe zal in 2018 de beide andere opleidingsinstituten in Nederland 
door het bestuur worden bezocht om ook studenten die daar de 

opleiding volgen over onze vereniging en haar doelstellingen te 
informeren. NEI therapeuten die in eerdere jaren bij deze 

opleidingsinstituten zijn 
opgeleid worden tijdens 
beurzen benaderd of zullen 
wij indien wij over hun 
adressen mogen beschikken 
schriftelijk over onze 
vereniging informeren om zo 
hun interesse aan deelname 
aan onze vereniging te polsen. 
 
 

KNTO geaccrediteerde NEI opleidingsinstanties zijn 
• BUCO Trainingen Zoetermeer 

• Natuurgeneeskundig Centrum Alkmaar 

• Jolanda Vleugel- opleidingsinstituut voor integrale coaching en 
therapie te Groesbeek 

 

Reclame en PR 

Folders 
De VVNT heeft folders laten maken door een extern bureau. Deze zijn na 
de 1e versie inmiddels aangepast. De folders worden verspreid onder de 
therapeuten en potentiële cliënten en leden. 

Adverteren 
Het bestuur heeft in 2017 niet op tijd een plek kunnen bemachtigen in 
de bekende bladen om te adverteren. Er zijn daarom geen 
advertentiekosten gemaakt. Dit betekent niet dat er geen 
promotieactiviteiten hebben plaatsgevonden. Het bestuur heeft 
wekelijks artikelen geplaatst op verschillende Social Media kanalen en 
heeft de vereniging gepromoot op de internationale therapeutenbeurs. 
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Volgend jaar hoopt het bestuur in samenwerking met de leden nog meer 
activiteiten ingang te zetten om de naamsbekendheid van de vereniging 
verder te promoten. 
 

Slogan 
Samen met de leden wil het bestuur nadenken over een slogan. Een 
korte zin waardoor mensen NEI en de VVNT beter door kunnen 
onthouden. Zo wordt herkenbaarheid vergroot en krijgt NEI meer 
draagkracht en inhoud.  

Een mogelijke slogan kan zijn: “Met NEI weer in je kracht”, of “Met NEI 
van klacht naar kracht” of “Met NEI snel naar de kern”. Tijdens de ALV 
willen we hier aandacht aan besteden en samen met de leden de beste 
slogan kiezen. 
 

Commissie Marketing en PR  
Door een commissie Marketing en PR samen te stellen uit een 
bestuurslid en leden, kan doelgerichter gewerkt worden. Meer handen 
maken licht werk. Leden worden op deze manier meer betrokken bij hun 
eigen vereniging en kwaliteiten worden effectief ingezet om de VVNT op 
een hoger level te tillen. Deze commissie gaat over alles wat te maken 
heeft met adverteren, Social Media, beurzen, lezingen, publiek bereiken 
en nog veel meer. 

Het bestuurslid neemt zitting in deze commissie en brengt verslag uit in 
de bestuursvergadering.  

Oproep aan de leden: heb jij kwaliteiten en affiniteit met marketing en 
PR en wil je jouw vereniging steunen door persoonlijk een steentje bij te 
dragen. Meld je dan aan. 

Commissie Bijscholingen 
Ook kan het bestuur ondersteuning gebruiken als het gaat om 
bijscholingen. Deze commissie gaat op zoek naar relevante bijscholingen 
voor NEI-coaches/therapeuten. Je schrijft bijvoorbeeld 

opleidingsinstituten aan of gaat er heen, om te kijken of er een korting 
op bijscholingen te regelen valt voor de leden van de VVNT. Ook hierin 
neemt weer een bestuurslid zitting en brengt verslag uit in de 
bestuursvergadering. 

Oproep aan de leden: heb jij kwaliteiten en affiniteit met bijscholing en 
wil je jouw vereniging steunen door persoonlijk een steentje bij te 
dragen. Misschien kan je zelf een interessante bijscholing geven. Laat 
het weten. 

Kwaliteitsbevordering 
De gemiddelde NEI-therapeut houdt de ontwikkelingen op zijn 
vakgebied uiteraard bij. Hij of zij neemt daarom regelmatig deel aan 
allerlei aanvullende opleidingen, trainingen en cursussen. De VVNT heeft 
de ambitie daaraan tegen een gereduceerd tarief voor leden een 
bijdrage te leveren en zal daarom jaarlijks in overleg met haar leden een 
aantal opleidingen, trainingen, workshops of cursussen aan haar leden 
aanbieden. In 2017 heeft zij een workshop over hoogsensitiviteit (HSP) 
aangeboden aan haar leden tijdens de inspiratiedag. Voor 2018 zijn een 
aantal bestuursleden in gesprek met eventuele aanbieders. Leden die 
zelf een interessante training of workshop kunnen verzorgen worden 
opgeroepen contact op te nemen met het bestuur. 
 

Informatie-uitwisseling bevorderen 
De meerwaarde van de vereniging voor NEI-therapeuten is o.a. dat niet 
elke therapeut telkens het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. De leden 
worden onderling gestimuleerd informatie, artikelen, presentaties en 
belangrijke informatiebronnen met elkaar te delen. De uitkomsten 
hiervan worden gedeeld via de website www.vvnt.nl   onder het 
afgesloten leden deel onder downloads. 

  

http://www.vvnt.nl/
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Ideeën 2018 
Onderstaande ideeën worden eerst verder uitgezocht. Zijn het goede, 
effectieve ideeën die bijdragen aan naamsbekendheid? Zijn de kosten 
niet te hoog? Levert het op, wat we voor ogen hebben? Dient het de 
doelen van de VVNT? Hebben we er de juiste mensen (kwaliteiten 
voor)? 

- Adverteren: banner laten maken en deze op sites plaatsen  
- Filmpje laten maken en delen op YouTube, Facebook, Instagram en 

LinkedIn, ook gebruiken op beurzen 
- Lezingen geven 
- In de nieuwsbrief genoemd worden van bedrijven en organisaties 
- Teksten over NEI schrijven voor Wikipedia en eventuele bestaande 

tekst aanpassen 
- Presentatie opstellen die gebruikt kan worden op ondernemersdagen 

(NEI-opleidingen) en beurzen. 

 
 
 
 
 
 

Activiteitenplan 2018  
Kwartaal 2018 Activiteit 

Eerste kwartaal ALV + Inspiratiedag regelen 
Adverteren 
Workshops 
Publicaties Social Media 
Deelname beurs 
Financiële controle boekhouding 
Contact met andere opleidingsinstanties 
Nieuwsbrief leden 
Bijeenkomst commissies PR/Marketing en 
Deskundigheidsbevordering 
Evalueren bestuursoverleg en ALV-vergadering 
Zoeken locatie volgend ALV vergadering 

Tweede kwartaal Onderhoud website 
Publicaties Social Media, Nieuwsbrief leden 
Verzekering algemeen 
bestuursaansprakelijkheid regelen 
Bijeenkomst commissies PR/Marketing en 
Deskundigheidsbevordering 

Derde kwartaal Workshops/cursussen 
Publicaties Social Media en nieuwsbrief leden 
Kascommissie regelen 
Bijeenkomst commissies PR/Marketing en 
Deskundigheidsbevordering 

Vierde kwartaal Voorbereidingen Jaarverslag  
Deelname beurs 
Declaraties bestuursleden 
Adverteren 
Publicaties social media en nieuwsbrief leden 
Nieuwsbrief leden (ALV vergadering 
locatie/datum) 
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Begroting 2018 
Begrotingspost Verwachte kosten 

Overheadkosten (bank, accountant) €    500,00 

Website  €    300,00 

Declaraties bestuursleden €    800,00  

ALV vergadering en inspiratiedag € 1.500,00 

Workshops/training/cursussen  € 1.000,00 

Deelname beurzen € 1.420,00 ** 

PR- en marketingkosten € 5.000,00 

Bestuurs- en 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 

€    400,00  

Totaal begroot €9.100,00 

Algemene reserve (naar verwachting 

eind 2018) 

€ 5.331,12 

*      Alle bedragen zijn inclusief BTW. 
**    Het bedrag voor deelname beursen kan nog worden verhoogd bij een verwachte reserve 
        die hoger is dan € 2.500,-. 
*** Het bestuur dient hierbij een begroting op hoofdlijnen in. Het bestuur wil met haar leden  
       afspreken dat binnen de begrotingsposten geschoven mag worden mits de totale begroting niet  
       wordt overschreden. Het bestuur moet anders elke keer wanneer zij overweegt om af te wijken      
       van de begroting een ALV vergadering beleggen om daarvoor akkoord te krijgen van de leden.   
       Daar is in de praktijk niet haalbaar en gewenst. Niet voor leden en bestuursleden. 
                                                         
 

Beleidsuitgangspunten bij begroting: 
Het bestuur streeft een eindsaldo (algemene reserve) na van jaarlijks       
€ 2.500,00. Dit om onverwachte kosten, overheadkosten en de kosten 
van het eerste kwartaal per jaar te kunnen betalen. De leden betalen 
immers pas na vaststelling van de contributie in de ALV hun contributie. 

Dit is jaarlijks dus in het tweede kwartaal naar verwachting begin april 
van ieder jaar. 
Aantal leden 2017: 66 x € 120,00 per jaar contributiegeld.  
Totaal inkomsten: € 7.920,00 per jaar. 
Eindsaldo baten en lasten 2017: € 5.038,12. 
Verwachte reserve na afsluiting boekjaar 2018: € 5.331,12 -.  
Het bestuur wil in samenspraak met de ALV bepalen of een deel van de 
verwachte algemene reserve nog dient te worden aangewend t.b.v. 
extra workshops/trainingen/cursussen en of PR/Marketingactiviteiten. 
Dan algemene reserve per 31/12/2018: € 2.500,-. 
 

Bestuurs- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
Het bestuur overweegt in 2018 een bestuurs- en 
bedrijfsaansprakelijkheid verzekering af te sluiten. Wanneer de 
vereniging aansprakelijk wordt gesteld voor bijvoorbeeld schade aan 
derden etc. worden de kosten verhaald op alle leden van de vereniging.  
Dit wil het bestuur uiteraard  voorkomen. Daarnaast kunnen individuele 
bestuursleden aansprakelijk worden gesteld voor hun werkzaamheden 
die zij op vrijwillige basis verrichten. Indien sprake is van nalatigheid of 
verwijtbaarheid. Ook dit vindt het bestuur ongewenst. De premie voor 
beide verzekeringen samen zijn circa € 400,-. Daarmee is het risico voor 
de bestuursleden en de leden van de vereniging voor geleden schade 
aan externen en internen inclusief de verweerkosten goed afgedekt. 
 
Declaraties bestuursleden: 
6 leden x 6 vergaderingen per jaar x gemiddeld 50 km v.v. x 0,19. 
Afgerond naar boven.   

Schema bestuursvergaderingen 2018 
Het bestuur vergadert in 2018 volgens onderstaand vergaderschema. 
Leden die interesse hebben een vergadering bij te wonen, kunnen zich 
als toehoorder bij de vergadering aanmelden. Maximaal 3 per 
vergadering. 
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Datum Bestuursvergadering 

Woensdag 10 januari 2018 Reguliere bestuursvergadering 

Woensdag 7 februari 2018 Reserve vergaderdatum 

Zaterdag 17 maart 2018 ALV vergadering VVNT 

Woensdag 18 april 2018 Reguliere bestuursvergadering 

Woensdag 20 juni 2018 Reguliere bestuursvergadering 

Woensdag 5 september 2018 Reguliere bestuursvergadering 

Woensdag 7 november 2018 Reguliere bestuursvergadering 

2018 kengetallen VVNT 
Aantal leden per 31 december 2016: 62 leden 
Aantal nieuwe leden 2017: 10 leden 
Aantal afgemelde leden 2017:  6 leden 
Aantal leden per 31 december 2017:  66 leden. 
 
Verhouding mannelijke/vrouwelijke leden: 4 mannen en 62 vrouwen 
 
Aangesloten NEI-therapeuten praktiseren in de volgende provincies van 
Nederland; Noord- en Zuid-Holland, Brabant, Limburg, Gelderland, 
Overijssel en Groningen.  

WkkGZ, Cliëntenraad en Geschillencommissie 
De leden hebben in de ALV van 2017 gevraagd de mogelijkheid te 
onderzoeken of de vereniging een onafhankelijke cliëntenraad kon 
instellen, zodat de leden automatisch door de vereniging konden 
worden aangemeld bij een van de geschillencommissies om daarmee te 
voldoen aan de eisen van de WkkGZ. Deze onafhankelijke 
geschillencommissie dient eventuele klachten en geschillen m.b.t. de 
bejegening van cliënten bij aangesloten NEI-therapeuten te behandelen. 

Inmiddels is helder geworden dat het voor onze vereniging niet haalbaar 
is om een cliëntenraad in te stellen die kan voldoen aan de eisen van de 
WkkGZ. De cliëntenraad zoals door de vereniging ingesteld kan haar 
onafhankelijke positie onvoldoende aantonen. Het is daardoor niet 
mogelijk om onze leden automatisch aan te melden voor de WkkGZ en 
elk afzonderlijk lid zal zich daarom zelf moeten aanmelden bij een van de 
geschillencommissies.   
 
Het bestuur heeft besloten daarom de cliëntenraad op te heffen. Het 
bestuur bedankt de leden van de cliëntenraad dat zij bereid waren 
zitting te nemen in de cliëntenraad. 
 

Klachtenregeling VVNT 
Klachten 2017 
De leden van de VVNT hebben in 2017 geen klachten ingediend tegen 
een of meerdere besluiten van het bestuur. 
 

Klachtenregeling/klachtenprocedure 
Leden kunnen een klacht indienen tegen een besluit van het bestuur tot 
2 weken nadat het besluit door het bestuur is genomen en is bekend 
gemaakt onder haar leden.  Het lid dient zijn/haar klacht schriftelijk bij 
het bestuur in en stuurt deze naar secretariaat@vvnt.nl.  
De klacht dient te worden onderbouwd met redenen waarop de klacht is 
gebaseerd.  
 
Het bestuur stuurt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van de 
klacht en neemt binnen 13 weken na ontvangst van de klacht een 
besluit. Deze termijn wordt eenmalig met 13 weken verlengd, wanneer 
het bestuur aanvullende externe expertise wenst in te huren alvorens 
een besluit te nemen. Gedurende de behandelingsperiode blijft het 
besluit van het bestuur onverminderd gehandhaafd.   
 

mailto:secretariaat@vvnt.nl
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Het bestuur kan op basis van de aangevoerde gronden een nieuw besluit 
nemen of het huidige besluit handhaven. Het bestuur stelt het lid 
schriftelijk op de hoogte van haar besluit en de gronden op basis 
waarvan haar besluit is genomen. Wanneer het lid zich niet kan vinden 
in dit finale besluit, kan deze zijn geschil of klacht voorleggen aan de 
kantonrechter.  
 
Uiteraard streeft het bestuur van de VVNT er naar om geschillen en 
klachten tussen het bestuur en haar leden zoveel mogelijk in goed 
onderling overleg op te lossen. 
 

Bestuursleden 2017 

     
Wim Jacobs  Natalia Smolkina Judith de Ruijter 
Voorzitter VVNT Penningmeester Secretaris 
 

  
Anneke ter Horst Jacqueline Verhaegh 
Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid 
 

Rooster van aftreden bestuursleden 
 

Bestuurslid Rol Datum aftreding 

Wim Jacobs Voorzitter 31 oktober 2017 

Anneke ter Horst Algemeen 
bestuurslid 

30 april 2018 

Judith de Ruijter Secretaris 30 april 2018 

Natalia Smolkina Penningmeester 30 april 2018 

Jacqueline Verhaegh Algemeen 
bestuurslid 

31 oktober 2019 

 

Afgetreden bestuursleden in 2017 
De bestuursvoorzitter W. Jacobs treedt af op 31 oktober 2017 op grond 
van het aftredingsrooster. 
 

Aftredende bestuursleden in 2018 
Judith de Ruijter, secretaris 30 april 2018 
Natalia Smolkina, penningmeester 31 oktober 2018 
Anneke Ter Horst, algemeen bestuurslid, 30 april 2018 
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Nieuwe bestuursleden vanaf 2018 
 

 
 

Jacqueline Verhaegh  André Last                     
Voorzitter  Penningmeester 
 

  
Natalia Smolkina Roelie Pals 
Algemeen Bestuurslid Algemeen bestuurslid 

Oproep nieuwe bestuursleden 
Het bestuur zoekt m.i.v. 2018 nog 3 nieuwe bestuursleden, waaronder 
een secretaris en 2 algemeen bestuursleden. 
 
Vooruitlopend op de algemene ledenvergadering zal het bestuur 
nogmaals een vacaturemelding plaatsen via de Social Media kanalen en 
de nieuwsbrief aan haar leden. Een eerdere oproep heeft bovenstaande 
leden opgeleverd.  

Adresgegevens Vereniging 
Vereniging voor Neuro Emotionele Integratietherapeuten is gevestigd in 
de gemeente Bernheze (volgens oprichtingsacte). 
 

Postadres  
Vereniging voor Neuro Emotionele Integratietherapeuten (VVNT) 
Schoolstraat 4 
5473 GE Heeswijk-Dinther 
 

Leden en externen kunnen hun correspondentie of 
specifieke vragen richten aan 

www.vvnt.nl Website met algemene informatie voor 
leden en cliënten en overige 
belangstellenden 

secretaris@vvnt.nl Aanmelden, afmelden, adreswijzingen, 
opsturen diploma’s. 

penningmeester@vvnt.nl Financiële zaken, facturen leden en 
externen, contact accountant, KvK en 
banken. 

voorzitter@vvnt.nl Voorlichting aan externen, pers, contact 
opleidingsinstanties etc. 

info@vvnt.nl  Algemene vragen 

 
Nummer Kamer van Koophandel: 66065054 
IBAN-nummer: NL35 ABNA 0587 3336 69 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vvnt.nl/
mailto:secretaris@vvnt.nl
mailto:penningmeester@vvnt.nl
mailto:voorzitter@vvnt.nl
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Handtekeningen akkoord jaarverslag 
bestuursleden 2017 
 

Wim Jacobs,  
voorzitter 
 
 
 
Natalia Smolkina, 
penningmeester 
 
 
 
Judith de Ruijter,  
secretaris 
 
 
 
Anneke ter Horst,  
algemeen bestuurslid 
 
 
 
Jacqueline Verhaegh,  
algemeen bestuurslid 
 
 
 
 

 


