
 
Notulen VVNT inspiratiedag 17 maart 2018 
Locatie: Stationsplein 1, 4001 CP Tiel 
 
Aanwezig: André Last, Anke van der Linden, Anneke Kersten, Annemieke Blik, Ans Albers, 
Berrina Moolenaar van Veen, Carlieke Stafleu, Charlotte de Leeuw – Visscher, Cindy van 
Dijk, Conny Frenken, Daniëlle Maas, Debora Davidson Descelles, Ela Vissers, Eleonore van 
den Hurk, Ester Cromsigt, Gerty Vermeulen, Henriette van Blaaderen, Ivonne van Dijk, 
Jacqueline Verhaegh, Joke Ramsteyn, Judith de Ruijter, Lenneke van de Meulengraaf, 
Marleen Meulepas, Miriam Stokkingreef, Natalia Smolkina, Nicolette Russchenkamp – 
Hegeman, Nicolle Moonen, Petra Loomans, Rian Verwijst, Roelie Pals, Sanne 
Langenhuysen, Stijntje Aartssen, Vivianne Heijneman – van Laarhoven, Wendy van der 
Pas, Wim Jacobs, Jan (BUCO trainingen), Gina (BUCO trainingen) 
 
Afwezig (met kennisgeving): Annemarie van der Ham, Anouk van Cuijk, Debbie Maas, 
Henriëtta Weijters, Irma den Besten, Jolanda Vleugel, Mieke Derksen, Monique Bos  
 
Notulist: Judith de Ruijter 
 

1. Opening 
Jacqueline Verhaegh opent vanuit haar functie als voorzitter van de VVNT om 14u 
de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Fijn dat er zo’n grote groep 
enthousiaste leden zich aangemeld heeft om hier aanwezig te zijn. Later 
vanmiddag (na het officiële ALV-gedeelte) wordt de groep nog groter, omdat er 
dan aspirant-leden aan zullen sluiten.  
Een speciaal welkom aan Gina en Jan van BUCO-trainingen. Een afvaardiging van 
het bestuur is een tijdje terug bij hen op bezoek geweest om wederzijds kennis te 
maken. BUCO-trainingen verzorgt eveneens een NEI-opleiding. Om hun studenten 
uit eigen ervaring te kunnen gaan vertellen over de VVNT (zodat wij als vereniging 
nog meer kunnen groeien en onze doelen kunnen behalen), zijn zij vandaag 
aanwezig om sfeer te komen proeven en ter kennismaking.  
Oud-voorzitter Wim Jacobs wordt naar voren geroepen. Hij was de allereerste 
voorzitter, heeft in de voorbereidings-/oprichtingswerkgroep gezeten en heeft de 
VVNT daadwerkelijk mee opgestart. Wim kijkt kort terug op deze periode: goed om 
te zien wat er sinds de oprichting allemaal al bereikt en gedaan is. Wim wenst het 
huidige bestuur veel succes voor de toekomst.  
Er volgt een fotomoment met de oude voorzitter (Wim) en de nieuwe (Jacqueline).  
Jacqueline benoemt de aanwezigheidslijst die achterin ligt: graag iedereen tekenen, 
zodat de administratie op orde is.  
Het huidige bestuur wordt voorgesteld. Roelie en André worden unaniem 
aangenomen als nieuw bestuurslid. 
Per 01-05-2018 komen er 2 bestuursfuncties vrij, omdat Anneke Kersten 
(algemeen bestuurslid) en Judith de Ruijter (secretaris) dan af zullen treden. Er 
hebben zich al enkele kandidaten aangemeld: Anke van der Linden, Daniëlle Maas, 



 
Ela Vissers en Petra Loomans. Zij staan er eventueel ook voor open om in de (nog 
op te richten) commissies te komen. Katrijn Heiremans heeft zich ook aangemeld 
als kandidaat voor een commissie.  
Voor commissies denken we aan een PR/marketing & communicatie-commissie, 
een inspiratiedag-commissie en een commissie bijscholing.  
Op 18 april is de volgende bestuursvergadering, dan komen de kandidaten nader 
kennismaken met het bestuur. Indien er voor elke vrijkomende bestuursfunctie 1 
kandidaat overblijft, zal deze kandidaat automatisch de vacature mogen vervullen.  
Indien er meerdere kandidaten per functie zijn, zal er een verkiezing uitgeschreven 
worden.  
Leden van de vereniging zullen t.z.t. horen of een verdere procedure van 
toepassing is.  
Indien je jezelf nog kandidaat wilt stellen voor een bestuurs- of commissiefunctie, 
dan ben je van harte uitgenodigd. Voor aanmelding of meer informatie, kun je 
mailen naar info@vvnt.nl. 
 

2. Doelen VVNT 
Bij de oprichting van de vereniging, hebben we een aantal doelen opgesteld, 
bijvoorbeeld NEI landelijk sterk op de kaart zetten, de samenwerking zoeken met 
opleidingsinstituten (naast het instituut van Jolanda Vleugel), loskomen van het 
negatieve imago wat NEI heeft etc.  
Er zijn inmiddels diverse stappen gezet in het behalen van deze doelen. Zoals bij de 
opening aangegeven is er inmiddels contact gelegd met BUCO en volgt er 
binnenkort een afspraak met Natuurgeneeskundig centrum Alkmaar.  
Er wordt aangegeven dat leden graag zouden zien dat we NEI bekender gaan 
maken, want het heeft niet perse een negatief imago, maar is vooral onbekend.  
Als je op Wikipedia zoekt naar NEI, staat er echter wel een overwegend negatief 
verhaal (gelinkt aan Roy Martina). Dit is iets wat we als bestuur graag willen 
veranderen en we zijn dan ook met een nieuwe tekst voor Wikipedia bezig.  
In de presentatie wordt ook als doel “scholingsagenda bieden” genoemd. Hiermee 
bedoelen we, dat we graag interessante bijscholingen voor onze leden willen gaan 
organiseren, die leden dan met korting kunnen gaan volgen. Dit puntje is dus 
vooral op onze leden gericht en niet op scholing die we aan cliënten zouden 
kunnen geven.  
Er wordt gevraagd of we ook intervisiegroepen op willen zetten, bijvoorbeeld per 
provincie, want de ervaring is nu dat intervisie in sommige provincies ontbreekt. 
Als tip wordt gegeven om op de website te kijken welke collega’s er in je omgeving 
te vinden zijn en dan zelf een intervisiegroep te initiëren.  
Een nieuwe functie op de website is het zoeken op postcode, in plaats van op 
plaats. We hebben bij de websitebouwer geïnformeerd of zoeken per provincie 
mogelijk is, maar dat blijkt een dure aanpassing te zijn (zo’n €500,-). Dat vonden 
we als bestuur een te grote investering, dat geld besteden we liever op een andere 
manier, bijvoorbeeld aan advertentiekosten om NEI bekender te maken.  



 
Er wordt gevraagd of het mogelijk is om informatie (en advies) te geven over zaken 
als de Wkkgz en de nieuwe wet rondom privacy?  
We begrijpen dat hier behoefte aan is, het is vaak ook ingewikkelde materie. We 
zijn echter geen beroepsvereniging. Een beroepsvereniging kan dit soort zaken 
faciliteren, omdat ze een bestuur hebben met specialistische kennis over dergelijke 
onderwerpen. Het bestuur van een beroepsvereniging wordt betaald om zitting te 
nemen in het bestuur, bij de VVNT bestaat het bestuur uit vrijwilligers. De 
specialistische vakkennis ontbreekt bij ons vaak.   
Wat we zeker wel kunnen doen, is informatie, links en dergelijke delen met de 
leden en verwijzen naar waar meer informatie te vinden is, maar zelf adviseren 
kunnen we niet.  
Oproep aan onze leden is dan ook: ben je lid van de beroepsvereniging en wil je de 
informatie die je daar krijgt delen met de leden van de VVNT, geef dan even een 
seintje aan het bestuur (via info@vvnt.nl), dan zal het bestuur er voor zorgen dat 
de informatie gedeeld wordt.  
Ook als je op een andere manier aan informatie bent gekomen die interessant is 
voor je collega-VVNTleden (omdat je bijvoorbeeld zelf het één en ander uit hebt 
gezocht), dan mag delen altijd. We zijn tenslotte een vereniging voor en door leden.  
Het blijft echter de eigen verantwoordelijkheid van elk individueel lid, wat je met 
die informatie doet. Je zult zelf moeten bekijken of de gedeelde informatie ook 
daadwerkelijk op jouw situatie van toepassing is.  
De inspiratiedag zoals vandaag zou je ook kunnen gebruiken om informatie uit te 
wisselen. Bespreek met je collega’s waar je tegenaan loopt en vraag hen hoe zij dit 
op-/aanpakken.  
Gina (BUCO-trainingen) geeft aan dat de Wkkgz niet alleen verplicht is voor 
therapeuten, maar ook voor therapeuten in opleiding. Dat betekent dat je hierover 
ook informatie mag vragen aan je opleider (BUCO verschaft deze informatie ook 
aan haar studenten) en zoek vooral ook op internet. 
Vivianne geeft aan dat ze geen nieuwsbrieven ontvangt en daardoor informatie 
mist. Judith zal Jacqueline een mailtje sturen, zodat Jacqueline na het verzenden 
van de komende nieuwsbrieven contact kan opnemen met Vivianne, of ze de 
nieuwsbrieven dan wel ontvangt.  
Conny geeft aan wat dingen uitgezocht te hebben, bijvoorbeeld rondom de 
verschillende beroepsverenigingen. Zij zal dit aan het bestuur mailen. De 
informatie zal vervolgens op het besloten ledengedeelte van de website geplaatst 
worden.  
Er wordt geopperd om een soort vragenrubriek op de website te plaatsen. Indien 
een lid een vraag stelt, waar meerdere leden profijt van zouden kunnen hebben, 
wordt het antwoord niet aan de vraagsteller gemaild, maar worden vraag en 
antwoord op de website geplaatst (op het besloten inloggedeelte), zodat het voor 
iedereen toegankelijk is. Dit spreken we zo af.   
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3. Notulen vorige vergadering  

Hier zijn geen vragen of opmerkingen over. De notulen van de ALV 2017 zijn 
hiermee vastgesteld.  
 

4. ALV 
a). Toelichting jaarverslag 
We zijn op diverse manieren aan de slag gegaan met het maken van reclame. We 
hebben ons eerst gericht op het plaatsen van een advertentie in een tijdschrift, 
maar dit blijkt erg duur te zijn en niet haalbaar zonder daar eerst voor te sparen. 
Als we zelf een artikel aanleveren bij een tijdschrift of krant, wordt dat ook als 
adverteren gezien en zitten er eveneens (flinke) kosten aan verbonden. 
We zijn nu bezig met het onderzoeken van reclame maken op sociale media: wat 
zijn de kosten, wat is de beste manier om via deze weg reclame te maken (via welk 
kanaal en via een filmpje of toch een advertentie met tekst?) en levert dat ook iets 
op?  
Dit uitzoekwerk zou een taak voor de PR/marketing & communicatie-commissie 
kunnen zijn. Zij kunnen er eveneens zorg voor dragen dat we via onze sociale 
mediakanalen (Facebook, LinkedIn en Instagram) eenduidig naar buiten treden en 
via die wegen zichtbaar en herkenbaar worden. Dus nogmaals een oproep: zou je 
in deze of een andere commissie zitting willen nemen, of wil je meer informatie? 
Meld je dan (aan) via info@vvnt.nl of bij één van de bestuursleden.  
Als lid van de vereniging kun je natuurlijk ook zelf reclame maken, bijvoorbeeld in 
een plaatselijke krant. Het zou erg fijn zijn als je dan benoemd dat je lid bent van de 
VVNT.  
Een plaatselijke krant heeft echter geen landelijke dekking, terwijl we als VVNT 
juist een landelijk bereik willen hebben als we zelf adverteren.  
We hebben inmiddels 2x op de beurs voor Internationaal Therapeut gestaan, maar 
zijn tot de conclusie gekomen dat dit waarschijnlijk niet de juiste beurs is voor ons 
als vereniging. Er was weinig respons van potentiële nieuwe cliënten, maar ook 
niet van nieuwe leden.  
We hebben beide keren in de stand van Jolanda gestaan, maar waren daardoor te 
weinig zichtbaar. Het zou beter zijn als we onszelf apart gaan presenteren. Ook om 
belangenverstrengeling te voorkomen. We willen graag onafhankelijk zijn op een 
beurs.  
We zijn nu aan het onderzoeken of er andere beurzen zijn waar we als vereniging 
kunnen gaan staan, die ons meer op zullen leveren.  
Een ervaring die vanuit de zaal gedeeld wordt is dat je met een beurs vaak wel je 
naamsbekendheid vergroot, maar dat het niet perse nieuwe cliënten oplevert. Het 
is dus ook belangrijk om onszelf af te vragen wat ons doel zou zijn met het staan op 
een beurs en of dat doel realistisch is. 
Zoals al eerder aangegeven zijn we bezig met het aanpassen van de tekst die nu op 
Wikipedia staat over NEI.  
Een ander punt wat al eerder besproken is, is het contact wat we aan het leggen 
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zijn met andere opleidingsinstituten: een bezoek aan BUCO is al gebracht, in april 
staat er een afspraak met Natuurgeneeskundig centrum Alkmaar gepland.  
 
b). Activiteitenplan en begroting 
We zijn heel actief met sociale media bezig. Inmiddels zijn we niet alleen op 
Facebook te volgen, maar ook op LinkedIn en Instagram.  
Een aantal bestuursleden hebben een sociale mediatraining gevolgd. Op het 
inloggedeelte van de website is hiervan een hand-out te vinden.  
Het belangrijkste wat de deelnemers aan deze training geleerd hebben, is dat veel 
posten, veel liken (geliked worden) en veel delen belangrijk zijn.  
Vorig jaar hebben we er al een oproep voor gedaan, vandaag doen we hem 
opnieuw: like en deel de berichten die wij op onze sociale media plaatsen en lever 
content aan, zodat we zoveel mogelijk kunnen posten.  
Op het besloten inloggedeelte van de website is niet alleen de hand-out van de 
sociale mediatraining te vinden, maar ook downloads en een bibliotheek met 
artikelen die interessant kunnen zijn voor VVNT-leden. Heb je hier aanvullingen 
op? Mail ze naar info@vvnt.nl.  
Voor het activiteitenplan is de al eerdergenoemde PR/marketing & communicatie-
commissie van groot belang, net zoals de bijscholingscommissie en de 
inspiratiedag-commissie. Op 18 april zijn al enkele kandidaten uitgenodigd bij de 
bestuursvergadering, om nader kennis te maken met elkaar, maar alle hulp is 
welkom, dus meld je aan! 
In een vorige nieuwsbrief zijn de hashtags (#) benoemd die we als VVNT 
gebruiken. Nogmaals de vraag aan jullie als leden om deze ook te gebruiken op je 
eigen sociale mediakanalen, zodat we sterk naar buiten kunnen treden en 
herkenbaar zijn/worden.  
De vraag wordt gesteld of we de #-s nogmaals willen delen, net zoals de 
presentatie die vandaag gebruikt wordt? Jacqueline zal hier voor zorgen.  
De #-s die we nu gebruiken, zijn zelf bedacht? Er wordt gevraagd of consumenten 
deze ook gebruiken en of we er daadwerkelijk herkenbaar door worden? Er zijn 
zeker aanvullingen mogelijk en het is het onderzoeken waard of potentiële cliënten 
deze #-s gebruiken. Dat zou ook weer een taak voor de PR/marketing & 
communicatie-commissie kunnen zijn.   
De huidige #-s zijn een start, maar mogen uitgebreid en aangevuld worden. De tip 
om de zoekwoorden van de website (www.vvnt.nl) als # te gebruiken zal 
meegenomen worden. 
 
c). Gewijzigd huishoudelijk reglement 
In het huishoudelijk reglement zijn aanvullingen te vinden op de statuten, zoals 
over de bestuurssamenstelling, de eisen die de vereniging stelt aan het 
lidmaatschap, de inhoud van de ALV etc.  
Dit jaar is de 1e keer dat we aan aanpassing voorstellen van het reglement, onder 
andere vanwege de bestuurswisseling die in de 1e versie staat. In het te bespreken 
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reglement staat een schema van aftreden, maar dan zonder namen. Deze namen 
zullen op de website geplaatst worden, met de aftreeddatum erbij, zodat de 
informatie wel beschikbaar blijft.  
Verder is de cliëntenraad (CR) opgeheven. De CR was in het leven geroepen, omdat 
dit een eis was om aan de Wkkgz te kunnen voldoen, maar deze was niet 
onafhankelijk genoeg. Omdat we niet aan de Wkkgz voldoen, heeft het aanhouden 
van de CR geen meerwaarde en hebben we deze opgeheven.  
Er wordt gevraagd wie er bepaald of de CR wel of niet onafhankelijk is? Dat is in dit 
geval bepaald door de mensen bij het Ministerie van Justitie, die onze aanvraag 
beoordeeld hebben.  
Daarnaast zijn in het huishoudelijk reglement enkele aangepaste 
begripsbepalingen voorgesteld, zoals bijvoorbeeld ‘aspirant-leden’).  
Het nieuwe huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.  
Wel wordt er gevraagd of de stukken ter voorbereiding op de ALV eerder 
opgestuurd kunnen worden ter voorbereiding? Hierin is deze keer inderdaad iets 
misgegaan, ook omdat we onszelf niet gerealiseerd hebben dat er zoveel nieuwe 
leden zijn die nog geen factuur hebben ontvangen, om die reden nog niet betaald 
hebben, maar daardoor ook nog niet in kunnen loggen op de website. Onze excuses 
hiervoor.  
We gaan de processen die hiermee samenhangen onder de loep nemen en indien 
nodig aanpassen/verbeteren. De stukken zullen volgend jaar eerder verstuurd 
worden.  
Hierop aansluitend wordt het voorstel gedaan om de contributie nu voor de 
komende jaren vast te stellen op €120,-. Zodoende kunnen we elkaar jaar op 2 
januari de facturen al verzenden. Mocht er dan een verhoging van de contributie 
nodig zijn, dan zal deze voorgesteld worden tijdens de ALV en zullen alle leden een 
aanvullende factuur krijgen na vaststelling van het extra bedrag.  
Dit voorstel wordt niet goedgekeurd. Bezwaar is dat mensen vooraf willen weten 
waar ze aan toe zijn. Keuze voor het lidmaatschap hangt onder andere samen met 
de contributie. Indien deze niet volledig bekend is, is het niet mogelijk om een 
weloverwogen beslissing te nemen over het lidmaatschap. 
Bovendien maken mensen een jaarlijkse begroting voor hun praktijk. Indien de 
contributie niet per jaar bekend is, kun je geen kloppende begroting maken.  
 
d). Financieel jaarverslag/financiële verantwoording 
Het financiële jaarverslag van 2017 wordt besproken. Enkele posten worden 
toegelicht.  
Er is een boekhoudprogramma begroot, waarom zijn hierin geen kosten gemaakt? 
Natalia licht toe dat het tot nu toe met Excel gelukt is om de boekhouding op orde 
te houden. De volgende penningmeester (André) zou hierin een andere keuze 
kunnen maken, hij is daarin vrij. De kans dat er een in de toekomst een 
boekhoudprogramma gekocht zal worden, wordt steeds groter, omdat de 
administratie steeds ingewikkelder wordt als we als vereniging groeien.  



 
Aan advertenties (in 2017 begroot) hebben we nog niets uitgegeven. Zoals al 
aangegeven kost niet alleen een advertentie in een blad veel geld, maar ook als we 
een artikel willen laten plaatsen. Er zit qua kosten nauwelijks verschil tussen 
bladen, dus wat dat betreft maakt het niet uit of we voor bijvoorbeeld de 
“Happinez” zouden kiezen of “Ouder van nu”.  
We weten echter dat bij adverteren/reclame maken herhaling belangrijk is. In dat 
opzicht is het misschien verstandiger om in te zetten op adverteren op sociale 
media. Advertentiekosten zijn daar lager dan bij een tijdschrift, zodat we vaker 
kunnen herhalen.  
Vanuit de zaal wordt aangegeven dat de voorkeur uit gaat naar het in de arm 
nemen van een professional om ons te helpen bij het opzetten/ondersteunen van 
sociale media-reclame dan naar het adverteren in tijdschriften.  
We hebben inmiddels zelf een start gemaakt met het adverteren op sociale media, 
maar we willen wel iets goeds plaatsen. Professionele ondersteuning daarbij is een 
goede tip. 
Ter aanvulling wordt er vanuit de zaal nog aangegeven dat de nadruk bij sociale 
media-reclame moet komen te liggen op de therapievorm NEI en niet op de VVNT 
als vereniging. Misschien kunnen we iets met ervaringsverhalen?  
Op het wensenlijstje van het bestuur staat ook het maken van een filmpje (over 
NEI), wat we op onze website en diverse sociale mediakanalen willen gaan 
gebruiken, maar bijvoorbeeld ook als we op beurzen staan. Ook hier willen we 
professionele ondersteuning voor inschakelen.  
Wat betreft de begroting voor 2018: bij de post “deelname beurzen” staan ** achter 
het begrote bedrag. Dit betekent dat dit budget variabel is, afhankelijk van het 
ledenaantal en de wensen van de leden houden we hier mogelijk geld over, wat we 
dan graag bij andere posten aan willen laten sluiten of willen sparen.  
De diverse commissies krijgen allemaal een bepaald budget waarmee ze mogen 
gaan werken. Ze moeten hiervoor zelf een stappenplan maken. Vanaf volgend jaar 
zullen de posten van de diverse commissies dus verder uitgewerkt begroot kunnen 
worden.   
Op dit moment hebben we 66 leden, maar we verwachten voor 2018 een groei in 
ledenaantal.  
Naast de begroting willen we diverse partijen gaan vragen om ons te gaan 
sponsoren. In 2018 willen we daar actief mee aan de slag gaan.  
Miriam stelt voor om vanuit haar praktijk Harriëtte als boekhoudster in te zetten 
om het bestuur van deze taak te verlichten. André vraagt zich af of dit wel echt 
efficiënt zou werken.  
We hebben in 2017 geen gebruik gemaakt van een accountant, maar een 
kascommissie de boekhouding laten controleren. Deze kascommissie bestond uit 
André Lichtenberg en Roelie Pals, beiden op dat moment nog geen bestuurslid, 
waardoor zij zitting mochten nemen in de kascommissie.  
André licht namens de kascommissie toe dat zij geen onrechtmatigheden en geen 
onregelmatigheden gevonden hebben. Alles is in orde, maar het advies van de 



 
kascommissie is wel om de ledenadministratie te updaten.  
Leden gaan hiermee akkoord, waarmee het financiële jaarverslag is vastgesteld.  
 
e). Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 
André licht toe waarom we deze af willen sluiten. Het gaat niet om individuele 
leden, maar om het bestuur en de vereniging als geheel.  
Het voorstel wordt goedgekeurd.  
 

5. Ideeënbus 
Heb je tips of ideeën voor het bestuur: stop ze in de vaas die achter in de zaal staat. 
Ook je ideeën voor slogans mogen daar in.  
Alle bijdrages worden bekeken. De bijdrages voor een slogan zullen we in een poll 
zetten, waaruit de leden dan de beste optie mogen kiezen. Voor de winnaar hebben 
we reisapotheek van Balance Pharma klaarliggen, nummers 2 en 3 winnen een 
auraspray.  
Indien er heel veel slogans zijn, zal het bestuur alvast een kleine voorselectie 
maken, om de poll overzichtelijk te houden.  
Stem dus allemaal via de poll en kies zo voor de beste slogan. 
Alle tips en ideeën zullen door het bestuur meegenomen worden en worden 
besproken in de volgende bestuursvergadering (op 18 april) 
 

6. Plannen realiseren 
Zoals vandaag al vaker benoemd, heeft het bestuur diverse plannen om de VVNT te 
laten groeien, maar vooral NEI bekender te maken. Dat kunnen we echter niet met 
alleen het bestuur, we hebben daar echt hulp van onze leden bij nodig.  
De commissies die het bestuur op wil richten zijn een commissie bijscholing, een 
PR/marketing- en communicatiecommissie, een inspiratiedagcommissie en een 
kascommissie.  
Wil je de vereniging graag laten groeien en vind je het een uitdaging om één van de 
commissies mee vorm te geven, laat het dan weten!  
Vraag meer informatie aan één van de bestuursleden of via info@vvnt.nl. Via deze 
wegen mag je jezelf ook aanmelden/kandidaat stellen.  
 

7. Bedankjes 
Om hem te bedanken voor al het werk wat hij verzet heeft voor de oprichting van 
de VVNT en als voorzitter van het oprichtingsbestuur, vraagt het bestuur aan de 
leden of zij er akkoord mee willen gaan om Wim Jacobs tot erelid van de VVNT te 
benoemen? Iedereen gaat hier mee akkoord.  
Wim ontvangt uit handen van voorzitter Jacqueline een oorkonde en een bos 
bloemen. Omdat Wim nu erelid is, is hij de komende 2 jaar vrijgesteld van 
contributie.  
Bestuursleden Anneke en Judith krijgen eveneens bloemen, om hen te bedanken 
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voor hun inzet tijdens hun bestuursperiode. Beiden treden eind april 2018 af.  
 

8. Rondvraag 
- Er wordt gevraagd naar de ALV van 2017.  
In de notulen die van die dag gemaakt zijn, is ook kort opgenomen welke 
activiteiten we die dag nog meer gedaan hebben, naast de ALV.  
De notulen van vandaag zullen naar alle aanwezige leden gemaild worden en 
vervolgens op het besloten gedeelte van de website geplaatst worden. Datzelfde is 
vorig jaar gedaan.  
- Indien er mensen tips hebben voor trainingen die interessant zijn om te volgen 
voor onze leden, mogen zij een mail sturen naar info@vvnt.nl. 
Er blijkt interesse te zijn voor het volgen van de sociale mediatrainingen die de 
bestuursleden ook gevolgd hebben. Anneke zal uitzoeken of het mogelijk is om 
deze training voor onze leden te organiseren.  
- Vanuit het bestuur is er nog de vraag of er behoefte is aan een besloten FB-groep 
voor leden van de vereniging/discussieforum? Er is al zoiets vanuit de opleiding 
van Jolanda Vleugel, maar onze bedoeling is om het los te koppelen van de 
opleiding. Die behoefte blijkt er te zijn, dus het bestuur zal zoiets op gaan zetten.   
 

9. Afsluiting officiële gedeelte 
Op zaterdag 9 maart 2019 zal de volgen VVNT-inspiratiedag plaatsvinden. Zet deze 
datum alvast in je agenda.  
Om 15.30 sluit Jacqueline het officiële gedeelte van de dag af.  

 
Na het officiële ALV-gedeelte volgen er nog 2 workshops.  
 
De 1e is een workshop die gegeven wordt door Balance Pharma, over de allergoplex 
oftewel HAP-plex. We krijgen hier allemaal een testset bij (bestaande uit 13 testbuisjes) 
en wat extra informatie. De gekregen testset kan ingezet worden om een energetische 
diagnose van allergie te stellen. 
 
De 2e workshop wordt verzorgd door Dian en Paulien van Studio de Woonfactor en gaat 
over Nine Star Ki en de 5-elementen. Voor iedereen is er een uitgewerkt persoonlijk 
profiel, gemaakt op basis van je geboortedatum. Nine Star Ki gaat over de energiebalans 
tussen yin en yang toen je geboren werd, je persoonlijke blauwdruk.  
Er zijn 3 posities te onderscheiden:  
De 1e positie is je geboortegetal (yang). Dit gaat over je algehele natuur, hoe jij in 1e 
instantie over komt. 
De 2e positie is je maand- of zielgetal (yin). Dit zegt iets over je innerlijk belevingswereld, 
je onderbewuste. 
De 3e positie is je energetische getal. Dit gaat over hoe je handelt, jezelf uit en geeft je 
sociale natuur weer.  



 
De startpositie van waaruit je dit schema moet lezen, is het getal wat groen onderstreept 
is. Dit hoeft dus niet perse het getal het meest links te zijn. Vervolgens lees je met de klok 
mee.  
Elk getal en hoe goed ze onderling verbonden zijn met elkaar (en met de 5 elementen) 
zegt iets over jou als persoon.  
 
 
Actielijst  
 

Nr. Taak Wie Dd Deadline  

1 Jacqueline mailen ivm nieuwsbrieven Vivianne Judith 17-03-18 24-03-18 √ 

2 #’s VVNT/NEI nogmaals delen Jacqueline 17-03-18 30-04-18  

3 Presentatie inspiratiedag (ALV-gedeelte) op 
besloten websitegedeelte plaatsen 

Jacqueline 17-03-18 30-04-18  

4 Uitzoeken of sociale mediatraining voor leden 
georganiseerd kan worden 

Anneke 17-03-18 30-04-18  

5 Uitgezochte informatie aan bestuur mailen Conny 
Frenken 

17-03-18 31-05-18  

6 Oprichten diverse commissies ter 
ondersteuning bestuur 

Allen 17-03-18 31-05-18  

7 Besloten FB-groep opzetten voor leden VVNT Bestuur 17-03-18 31-05-18  

8 Nieuwe kascommissie samenstellen voor 
kascontrole over 2018 

Bestuur + 
leden 

17-03-18 31-01-19  

 
 


