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Voorwoord 
 
Voor u ligt het derde jaarverslag sinds de oprichting van de Vereniging voor NEI Therapeuten 
(VVNT) in 2016. In dit jaarverslag de verantwoording over de ontwikkelingen en het beleid 
van de VVNT over het jaar 2018. 
 
Het eerste jaar na de oprichting stond in het teken van 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. 
 
In het tweede jaar is de website www.vvnt.nl online gegaan en is de VVNT op Social Media 
actief geworden. In dit jaar heeft het bestuur de leden nadrukkelijk opgeroepen om in actie 
te komen voor de vereniging. 
 
Het derde jaar stond in het teken van beweging maken, in actie komen, stappen zetten en 
de verbinding vinden met de leden. Er is gewerkt aan de bevordering van de 
naamsbekendheid van de beroepsgroep en de inhoud van NEI-therapie in ruime betekenis. 
Er is contact gelegd met alle NEI opleiders in Nederland, Social Media is professioneler 
geworden, de bijscholingscommissie heeft voor de leden kortingen geregeld op cursussen, 
workshops en trainingen, een aantal doelen zijn ter discussie komen staan. In het kader van 
PR heeft een half jaar lang een advertorial over NEI online gestaan op Nieuwetijdskind.com 
en nog veel meer. Het bestuur heeft hier hard voor gewerkt. Het contact met de leden liep 
niet soepel en het bestuur is intensief bezig geweest met de juiste weg te vinden om in 
verbinding te komen met de leden. 
 
Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de vereniging voor een keuze staat. 
Doorgaan of stoppen. Daarom willen we nog niet teveel vooruitkijken. Tijdens de ALV op 23 
maart 2019 zal de beslissing samen genomen worden. Vandaar uit worden weer stappen 
gezet. 
 
Namens alle bestuursleden wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen in het bestuur van 
de vereniging. Wij kijken terug op een jaar waarin reeds veel is gerealiseerd, maar ook een 
jaar waarin veel duidelijk is geworden. Het bestuur hoopt van harte dat de VVNT kan 
voortbestaan om mooie resultaten voor en met de leden te bereiken. 
 
Met vriendelijke groet,  
Jacqueline Verhaegh (voorzitter) 
 

  

http://www.vvnt.nl/
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Doelen 
 
Samen met de leden zijn tijdens de ALV in 2017 volgende doelen 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 

 
Naarmate de VVNT meer vorm en inhoud heeft gekregen en contacten zijn gelegd met 
andere NEI opleiders in Nederland, is duidelijk geworden dat de doelen zoals hierboven 
beschreven, niet haalbaar zijn of anders geïnterpreteerd dient te worden.  
 
NEI opleidingen in Nederland: 

- BUCO Trainingen, Jan en Gina Corsius, Zoetermeer 
- InnCare, Hetty Lambert en Nicole Michiels Alkmaar (voorheen: Natuurgeneeskundig 

Centrum Alkmaar) 
- Opleidingsinstituut voor Integrale Coaching en Therapie Jolanda Vleugel, Groesbeek 
- Coach4All Opleidingscentrum, Erna Rensen, Aalten 

 
De VVNT is in beweging en in ontwikkeling om het draagvlak voor NEI als therapievorm te 
vergoten. De vereniging staat steeds meer voor NEI als methode, op welke manier je deze 
ook toepast in de praktijk als therapeut.   
Elke opleidingsinstituut in Nederland is geaccrediteerd bij een andere beroepsvereniging en 
één opleiding sinds vorig jaar niet meer. Dit zijn opleidingsinstituten die een jaarlijkse, 
tweejaarlijkse of driejaarlijkse NEI opleiding geven. 
 
Bij het opstarten van de vereniging stond ‘kwaliteitsbewaking’ als één van de doelen hoog in 
het vaandel. Die kwaliteit konden we enkel garanderen door eisen te stellen aan de 
accreditatie van de NEI opleiding. Een diploma wordt opgestuurd als controle.  
 
Omdat we een vereniging zijn die NEI een warm hart toedraagt, betekent dit dat we liever 
zoveel mogelijk NEI-therapeuten als lid in de vereniging zien in plaats van minder 
hoogopgeleide, bij een geaccrediteerde opleiding NEI-therapeuten. Anders gezegd: om een 
breder draagvlak te creëren voor NEI als therapievorm, wil de vereniging geen enkele NEI 
therapeut uitsluiten. Een diploma is een diploma en als je in NEI gelooft, bereid bent je te 
verenigen met andere NEI therapeuten en contributie te betalen, dan is de intentie dezelfde 
als die van de VVNT. Om lid te worden van de VVNT dien je wel nog steeds een diploma te 
overhandigen van een opleiding waarvan het leerplan ingezien kan worden. Op dit punt 
aangekomen staat de vereniging voor een kruispunt. 
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Activiteiten en beleid 
 

Algemene ledenvergadering 2018 
Tijdens deze bijeenkomst waren circa 30 leden aanwezig. Naast het algemene deel was er 
een workshop over hooggevoeligheid. De tweede ALV werd omgedoopt tot inspiratiedag. 
Want in de middag waren er twee interessante workshops. Uit de evaluatie werd duidelijk 
dat er behoefte was om meer deel te kunnen nemen aan discussies en vraagstukken waar de 
vereniging zich mee bezighoudt. Dit heeft het bestuur meegenomen en tijdens de 
inspiratiedag van 2019 kunnen de leden hun ideeën laten horen bij het interactieve deel van 
de dag. 
 

 

Promotieactiviteiten 
 

Promotie Vereniging bij overige opleidingsinstituten 
Omdat de VVNT de ambitie heeft om een platform ofwel vereniging te zijn voor alle NEI-
therapeuten die in Nederland zijn opgeleid, heeft het bestuur afgelopen jaar alle NEI 
opleidingen in Nederland bezocht. Er is contact gelegd, afgestemd en de NEI therapeuten die 
in het land opgeleid zijn, hebben allemaal een uitnodiging gehad van de VVNT. In een brief 
heeft de VVNT zichzelf voorgesteld en hebben de opleiders de therapeuten hierover 
geënthousiasmeerd.  
 
Alle opleiders is gevraagd in welke vorm te willen en kunnen bijdragen. Verschillende NEI 
opleiders hebben aangegeven tijdens een beurs wel te willen spreken over NEI namens de 
VVNT. Hieraan bleken hoge kosten verbonden te zijn. 
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Website  
Alle leden zijn als therapeut te vinden op de site. De site is 7.797 x bezocht, met een 
gemiddelde duur van 1.21 sec. 
Voor de leden staan downloads klaar op de inlogsite. Deze downloads zijn informatief. De 
inhoud van de documenten hebben direct of zijdelings met NEI te maken. Inmiddels staan 
zo’n 45 documenten in de ‘bibliotheek’, die onderverdeeld is in type informatie zoals 
officiële stukken, eBooks, testlijsten, info NEI, presentaties en praktijk info. Het idee is de 
‘bibliotheek’ nog meer te vullen met materiaal om te delen met elkaar. Daarvoor is 
regelmatig een oproep gedaan en één keer heeft het bestuur interessante informatie 
ontvangen van een lid. Verder wil het bestuur in 2019 de site aanpassen door nog meer 
informatie toe te voegen en de site aantrekkelijker te maken. 
 

Nieuwsbrief 
Zodra er nieuws is ontvangen leden en niet-leden een nieuwsbrief. Dit is het 
communicatiemiddel naar de leden toe. Dit zijn er 69. De nieuwsbrief wordt ontvangen door 
148 lezers. 
 
Gemiddeld wordt de nieuwsbrief 70% geopend. 
In alle nieuwsbrieven staan één of meerdere call to actions. Dat is een button waarmee je 
direct een actie kan uitvoeren zoals jezelf aanmelden voor de ALV bijvoorbeeld. Gemiddeld 
over alle nieuwsbrieven wordt dit 5,5% gedaan. 
 

Social Media 
Informatie over de VVNT en NEI is ook te vinden op LinkedIn, Instagram en Facebook.  
Op Facebook wordt twee wekelijks een publicatie, tekst en informatie verspreidt. Daarbij is 
de aantal reacties, likes en deelacties afhankelijk van de lezers. Hoe meer acties, des te meer 
mensen een bericht van de VVNT op hun tijdslijn zien. Op deze 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.  
 
Facebook 
De Facebookpagina van de VVNT 
wordt door 324 mensen gevolgd. 
In de praktijk blijkt dat een bericht 
gemiddeld zo’n 275 mensen 
bereikt en de 
betrokkenheidsacties gemiddeld 
rond de 30 keer liggen. Een aantal 
keer springt er een tekst uit met 
3.314 bereikte mensen, waarvan 
de betrokkenheid 462 scoort. 
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De vraag vanuit de leden was een besloten Facebookpagina. Inmiddels volgen 45 leden deze 
Facebookgroep. In de praktijk blijkt dat er weinig actie is binnen deze groep. 
LinkedIn en Instagram zijn in 2018 niet intensief gebruikt. 
 

Veel gebruikte hashtags door de VVNT 
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. 
 

#VVNT  
#NEI  
#vanklachtnaarkrachtmetNEI 
 
Alle leden zijn opgeroepen om zoveel mogelijk dezelfde 
hashtags te gebruiken. Want met behulp van hashtags kunnen 
we samen een online community creëren. Wanneer 
#vanklachtnaarkrachtmetNEI wordt ingetypt in de zoekbalk bij 
bijvoorbeeld Facebook, zie je alle berichten die deze hashtag 
hebben gebruikt. Zo kunnen we elkaar snel en makkelijk 
vinden. 
 
In de praktijk worden deze hashtags nog niet of heel weinig 
gebruikt om met elkaar de olievlek te laten stromen.  
 

Slogan 
De hashtag #vanklachtnaarkrachtmetNEI is de gewonnen 
slogan. Daniëlle Maas is de winnaar en heeft ermee de 
reisapotheek van Balance Pharma cadeau gehad. Van klacht 
naar kracht met NEI staat ook op de nieuwe banner, in de folder van de VVNT en wordt op 
Social Media gebruikt.  
 

Nationale Gezondheidsbeurs 
Na twee jaar op de Internationale Therapeutenbeurs te hebben gestaan is tijdens de 
evaluatie duidelijk geworden dat er te weinig aansluiting met potentiele leden en cliënten op 
deze beurs is. Daarom is gekozen om NEI te promoten op de Nationale Gezondheidsbeurs in 
Utrecht.  
 
De VVNT heeft van 7 tot en met 10 februari op de Nationale Gezondheidsbeurs gestaan. 
Dankzij de enorme inzet van 17 enthousiaste leden (inclusief bestuursleden) kunnen we 
zeggen dat onze deelname zeer succesvol is geweest! We stonden elke dag met minimaal 
vier leden bij de stand. Tijdens de beursdagen konden mensen een paar kleine testjes laten 
doen. Hiervan is volop gebruik gemaakt. De PowerPoint Presentatie gaf ook informatie over 
NEI.  
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De presentatie zag er professioneel uit met de nieuwe banner met slogan, brochures en 
PowerPoint. Het is het overwegen waard om een professioneel filmpje te laten maken 
waarmee belangstellenden geïnformeerd kunnen worden over NEI en de vereniging 
Daarnaast kan ook overwogen worden om een workshop of een lezing op de beurs te geven. 
 

In totaal hebben 43.708 mensen 
de beurs bezocht, verdeeld over 
vier dagen. De stand van de 
VVNT is bijzonder goed bezocht, 
de folders waren zo goed als op 
en we hopen met onze 
aanwezigheid bij dit soort 
evenementen NEI op de kaart te 
zetten. 
 

Wikipedia 
Effectief om de naamsbekendheid over NEI te vergroten is de tekst over NEI op Wikipedia. 
Carlieke Stafleu is begonnen met het schrijven van neutrale, feitelijke teksten over NEI. 
Samen met het bestuur en eventueel een vrijwilliger kan hieraan gewerkt worden. 
 

Brainstormsessie 
Het bestuur heeft in het najaar van 2018 een brainstormsessie geïnitieerd om input van 
leden te krijgen en om nog beter aan te sluiten bij de behoeften en wensen van de leden, 
alsmede de doelen van de VVNT te herformuleren. Deze sessie zou doorgaan bij acht 
deelnemers. Na eerste oproep hebben twee enthousiaste leden zich aangemeld, herhaalde 
oproep heeft geen nieuwe aanmeldingen opgeleverd. De betrokkenheid van de leden was te 
laag waardoor de brainstormsessie helaas niet door is gegaan.  
 

Deelname ondernemersavond 
Ook dit jaar hebben bestuursleden een voorlichting gegeven op de zogenaamde 
ondernemersavonden gegeven door Jolanda Vleugel opleidingsinstituut voor integrale 
coaching en therapie. Een aantal keren heeft Jolanda bij afwezigheid van een bestuurslid zelf 
tijdens de ondernemersavond verteld over de VVNT en folders uitgedeeld. 
Tijdens zo’n avond wordt er informatie verstrekt over de doelstellingen van de vereniging en 
de meerwaarde van de vereniging voor NEI-therapeuten.  
 
Met het Coach4All Opleidingscentrum is ook de afspraak gemaakt dat er tijdens een 
ondernemersavond tijd wordt vrij gepland voor de VVNT om de verenging te presenteren.  
 

Balens 
Het bestuur heeft contact gelegd met Balens Verzekeringen om voor haar leden een 
afspraak te maken over collectieve  beroepsaansprakelijkheidsverzekering inclusief volledige 
dekking voor tuchtrecht zaken en de Wkkgz.  
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NEI als therapievorm valt onder categorie 2 binnen de polis. Premies per jaar bij collectieve 
afspraak voor de VVNT (inclusief belasting/kosten) voor categorie 1, 2 en 3 zouden €99,- 
bedragen. Indien er aantal leden gaat groeien, bestaat de mogelijkheid om de premies te 
verlagen. De bovengenoemde premies zijn inclusief assurantiebelasting en 
administratiekosten. Alle therapieën in categorie 1, 2 & 3 kunnen gratis worden 
meeverzekerd zolang men de juiste kwalificaties heeft. 

Reclame en PR 
 

Folders 
De VVNT heeft folders laten maken door een extern bureau. Deze zijn na de 1e versie 
inmiddels twee keer aangepast. De folders worden verspreid onder de therapeuten, 
potentiële cliënten en leden. Ook worden ze ingezet voor beurzen. 
 

Adverteren 
Op de site nieuwetijdskind.com stond een half jaar lang een uitgebreid artikel over NEI. Deze 
site bereikt met haar artikelen iedere maand anderhalf miljoen mensen die actief op zoek 
gaan naar relevante informatie op gebied van bewustzijnsontwikkeling, hooggevoeligheid, 
bewuste opvoeding en spirituele groei. 
 
Aan de leden is gevraagd om te reageren op het bericht en het te delen op Social Media.  
Het artikel 'Neuro Emotionele Integratie' van de VVNT: 
 

Actie Reactie  

Artikel gelezen 7.682 x 

Kliks naar vvnt.nl 1.450 x 

Bereik via nieuwsbrief Nieuwetijdskind.com 20.000 personen 

Bereik via Facebook  19.222 

Bereikte personen en reacties 298 

Klikken op berichten 2.492  

Gedeeld via Nieuwetijdskind 698 x 

 
Het is dus een succesvolle campagne geweest met hoge cijfers. Dit bevordert de 
naamsbekendheid en verspreiding van het gedachtegoed van de VVNT! 
 
Inmiddels staat de advertentie op het inlogdeel van de site. Zo kunnen alle leden de tekst 
downloaden en voor eigen gebruik op de site zetten of in een folder zetten. 
 
Voor deze advertorial zijn advertentiekosten gemaakt. Deze zie je in het financiële overzicht. 
 
Daarnaast staan wekelijks teksten, uitspraken en artikelen op verschillende Social Media 
kanalen en is de vereniging gepromoot op de Nationale Gezondheidsbeurs.  
Een aantal leden heeft de banner geleend tijdens een beursdag, waardoor de VVNT ook 
weer een mooie plek kreeg. 
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Commissie Marketing en PR  
Vorig jaar tijdens de ALV is er een oproep geweest om een commissie Marketing en PR 
samen te stellen uit een bestuurslid en leden zodat doelgerichter gewerkt zou kunnen 
worden. Meer handen maken licht werk, was het idee. Ook de betrokkenheid van de leden 
zou bij hun eigen vereniging op deze manier vergroot worden.  
 
Hiervoor zijn geen vrijwilligers opgestaan en daarom is de commissie PR en Markering niet 
van start gegaan in 2018. 
 

Commissie Bijscholingen 
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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Daarom is de commissie bijscholingen in juni 2018 gestart. De commissie bijscholingen zoekt 
relevante bijscholingen voor NEI-coaches/therapeuten. Daniëlle en Katrijn vonden dit een 
mooie uitdaging. Dat leverde een aantal bijscholingsdagen met korting op voor VVNT-leden. 
De aangeboden dagen werden door een aantal leden bezocht. De bijscholingen verschenen 
last-minute op de agenda. In de toekomst zal het aanbod eerder gedeeld worden met de 
leden. Er zijn nog heel veel mogelijkheden om de lijst aan bijscholingsdagen uit te breiden. 
Dit wordt in overleg met de leden en het nieuwe bestuur voortgezet. Leden die zelf een 
interessante training of workshop kunnen verzorgen worden opgeroepen contact op te 
nemen met het bestuur.  
 
Aangeboden bijscholingen in 2018: bijscholing 13 Chakra’s, bijscholing Aquarius Frequenties.  
De commissie bijscholing heeft met opleidingsinstituut De Roestenburgh in Dinther 
standaard kortingen op alle workshops en opleidingen geregeld voor NEI-therapeuten. Er 
zijn nog gesprekken gevoerd met andere opleiders die dagen kunnen aanbieden op het 
gebied van bewustwording en hypnotherapie, angst reductie bij kinderen en stembevrijding. 
 

Informatie-uitwisseling bevorderen 
De meerwaarde van de vereniging voor NEI-therapeuten is onder andere 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 

 

Katrijn 
Heiremans 
algemeen 
bestuurslid 

 

Daniëlle Maas 
commissielid 

https://www.vvnt.nl/wp-content/uploads/2018/09/bijscholing-13-Chakras.pdf
https://www.vvnt.nl/wp-content/uploads/2018/09/bijscholing-Aquarius-Frequenties.pdf
http://www.vvnt.nl/
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het afgesloten leden deel onder downloads. Oproepen aan leden om informatie te delen 
leverden precies één actie op. 

Toekomst VVNT 
 
Als de VVNT wil blijven bestaan, zullen er veranderingen moeten plaatsvinden. Om 
bestaansrecht te houden, is er een bestuur nodig. Na 3 oproepen heeft niemand zich gemeld 
om een bestuursfunctie over te nemen.  
 
Het bestuur heeft zich 
afgelopen jaar vaak 
afgevraagd “wat is er aan 
de hand?” 
 
Een opstelling met een 
externe begeleider gaf de 
inzichten, die we allemaal al 
eigenlijk wisten: 
- Hoe meer het bestuur vraagt van de leden, hoe minder de leden in actie komen 
- Leden willen lid zijn vanwege het bordje aan de muur, de vermelding op de website en 

om het samen-gevoel 
- Het bestuur gaat te snel  
- Het bestuur doet teveel 
- Leden willen de VVNT wel in stand houden maar willen er zeer weinig tot geen tijd en 

energie in steken 
 
De gevolgen zijn dat het complete huidige bestuur aftreedt per 23 maart. Zo wordt ruimte 
gemaakt voor nieuwe energie. Het bestuur heeft niet gefaald, maar het duurde even om 
helder te krijgen en zichtbaar te maken wat er onder de leden en binnen de vereniging leeft. 
Afstemming met de leden is nu het vertrekpunt voor de toekomst. De ALV van 23 maart zal 
de uitslag geven. 

Ideeën 2018 
 
Hieronder een opsomming van ideeën die niet zijn uitgevoerd in 2018: 
 
- Lezingen geven 
- Banner (voor sites) laten maken en deze op sites plaatsen  
- Professioneel filmpje laten maken over NEI en de VVNT en delen op YouTube, Facebook, 

Instagram en LinkedIn, ook gebruiken op beurzen 
- Teksten over NEI schrijven voor Wikipedia en eventuele bestaande tekst aanpassen 
- Commissie Marketing en PR in het leven roepen 
- Leden laten helpen bij projecten, klussen, schrijven, contacten leggen 
- Resultaten NEI verzamelen; onderzoek uitvoeren  
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Belangrijk is dat bovenstaande ideeën bijdragen aan naamsbekendheid, vergroten draagvlak 
en saamhorigheid binnen de vereniging. Daarbij zal het kostenplaatje en het doel voor ogen 
moeten worden gehouden. Wat levert het op? Dient het de doelen van de VVNT? Hebben 
we er de juiste mensen (kwaliteiten voor)? Is het doel realistisch en haalbaar?  

Activiteitenplan 2019 
 
Activiteiten en ideeën zijn er genoeg. Hieronder een lijst met activiteiten die op de laatste 
agenda en op het wensenlijstje van de VVNT staan: 
 
- ALV + Inspiratiedag regelen 
- Adverteren 
- Publicaties Social Media 
- Informatie op inlogdeel site aanvullen 
- Deelname beurzen 
- Financiële controle boekhouding 
- Contact met andere opleidingsinstanties onderhouden 
- Nieuwsbrief leden 
- Commissies PR uitbreiden 
- Commissie Marketing opzetten 
- Onderhoud en verbeteren website 
- Jaarverslag en financieel jaarverslag 
- Doelen bijstellen en nastreven 
- Lezingen over NEI geven 
- Banner (voor sites) laten maken en deze op sites plaatsen  
- Professioneel filmpje laten maken over NEI en de VVNT en delen op YouTube, Facebook, 

Instagram en LinkedIn, ook gebruiken op beurzen 
- Teksten over NEI schrijven voor Wikipedia en eventuele bestaande tekst aanpassen 
- Commissie Marketing en PR in het leven roepen 
- Betrokkenheid leden vergroten; helpen bij projecten, klussen, schrijven, contacten 

leggen, presentaties geven 
- Resultaten NEI verzamelen; onderzoek uitvoeren  
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Financiële verantwoording 
Staat Baten en Lasten 2018 

BEGROTINGS-
POST 

Begroting Werkelijke 
Baten 

Lasten Verschil 
€ 

Verschil 
% 

Toelichting 

Banksaldo  
31-12-2017 

€ 5.038,12 € 5.038,12 
   

Algemene 
reserve 2017 

Contributie € 10.573,50 € 9.983,50 
 

€ 590,= 
 

Enkele wan 
betalende 

leden (5 
leden) 

Liquide middelen 
2018 

€ 16.255,03 € 15.021,62 
   

Openstaande 
debiteuren 

       
VASTE KOSTEN Begroting Baten Werkelijke 

Lasten 
Verschil 

€ 
Verschil 

% 
Toelichting 

Website € 700,00 € 1.001,16 
    

Bank € 150,00 € 144,00 
 

€ 6,00 6% Niet BTW 
plichtig 

Accountant € 300,00 
   

8% 
 

Vergader- en 
reiskosten 

€ 800,00 € 663,26 
 

€ 233,14 
  

Totale vaste 
kosten 

€ 1.950,00 € 1.808,42 
    

 
      

VARIABELE 
KOSTEN 

Begroting Baten Werkelijke 
Lasten 

Verschil 
€ 

Verschil 
% 

Toelichting 

Beurzen 
      

Drukwerk 
 

€ 155,49 
    

Advertenties 
 

€ 906,29 
  

 
 

Onvoorzien/reser
veringen 

 
€ 284,68 

   
 

Algemene leden 
vergadering 

€ 3.000,00 € 1.942,12 
   

 

Winactie FB 1x 
gratis 
lidmaatschap 

     
 

Boekhoudprogra
mma en Easy- 
Admin (ivm AVG) 

 
€ 136,39             

   

Totaal variabele 
kosten 

 
€ 3.424,97 

    

TOTALE KOSTEN 
2018 

 
€  5.233,39 

    

SALDO BATEN EN 
LASTEN 2018 

      

BANKSALDO 
31/12/2018 

€ 9.908,23 
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Begroting 2018 
Bij 70 leden , bijdrage 60 euro per jaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuursvergaderingen  
Eén keer per 2 maanden heeft het bestuur vergaderd. Daarnaast individueel of in tweetallen 
bezoeken afgelegd, plannen uitgewerkt en voorbereidend werk gedaan. 
 
Leden die interesse hebben een vergadering bij te wonen, kunnen zich als toehoorder bij de 
vergadering aanmelden. Maximaal 2 per vergadering. 

2018 kengetallen VVNT 
 

Aantal leden Per datum 

62 leden 31 december 2016 

66 leden 31 december 2017 

70 leden 31 december 2018 

70 leden 23 maart 2019 

 
Verhouding mannelijke/vrouwelijke leden: 3 mannen en 67 vrouwen. 
Aangesloten NEI-therapeuten praktiseren in de volgende provincies van Nederland; Noord- 
en Zuid-Holland, Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Groningen.  
 

Klachtenregeling VVNT 
 

Klachten 2018 
De leden van de VVNT hebben in 2018 geen klachten ingediend tegen een of meerdere 
besluiten van het bestuur. 
 

Begrotingspost Verwachte kosten 
Overheadkosten (bank, accountant, notaris, KvK) € 1.000,00 

Website  € 1.000,00 

Declaraties km etc bestuursleden € 800,00  

ALV vergadering en inspiratiedag € 1.300,00 

Deelname beurzen € 4.000,00 

PR- en marketingkosten € 500,00 

Totaal begroot € 8.600,00 

Algemene reserve (naar verwachting eind 2019)  € 5.508,23  
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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. 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 2018 
 

   
Voorzitter 
Jacqueline 
Verhaegh 

Penningmeester  
Natalia a.i. 
Smolkina 

Secretaris 
Roelie a.i. 
Pals 

 

Aspirant bestuursleden 2018 

 
 

 

 

Algemeen lid 
Katrijn 
Heiremans 

Algemeen lid 
Ela 
Vissers 

Algemeen lid 
Nicolette 
Russchenkamp 
afgetreden 
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Aftreden bestuursleden  
 
Afgetreden bestuursleden vanaf 2017: 
Anneke Kersten (lid) 
Judith de Ruyter (secretaris) 
Andre Last (penningmeester) 

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

Postadres  
Vereniging Voor NEI Therapeuten (VVNT)  
Prins Hendrikstraat 4 
6862 GZ Oosterbeek 
 
Nummer Kamer van Koophandel: 66065054 
IBAN-nummer: NL35 ABNA 0587 3336 69 
 

Correspondentie  
 

Adres Waarvoor  

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 

 

  

http://www.vvnt.nl/
mailto:secretaris@vvnt.nl
mailto:penningmeester@vvnt.nl
mailto:voorzitter@vvnt.nl
mailto:info@vvnt.nl
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Handtekeningen akkoord jaarverslag bestuursleden 
2018 
 

Jacqueline Verhaegh, voorzitter 
 
 

 

Natalia Smolkina, penningmeester 
 
 

 

Roelie Pals, secretaris 
 
 

 

 
 


