Notulen Algemene Leden Vergadering
Vereniging van NEI-Therapeuten
Zaterdag 23 maart 2019, Bakenbergseweg 72, ARNHEM
Aanwezig: Oliva van Oorschot, Hanny Poos, Nicolle Moonen, Jacqueline Verhaegh, Natalia
Smolkina, Roelie Pals, Katrijn Heiremans, Nicolette Russchenkamp, Ela Vissers, Danielle
Maas, Yvonne de Jong, Joke Ramsteijn, Wim Jacobs, Charlotte de Leeuw, Joop de Kort,
Dineke Rumpff, Vicky Lolkema, Rian Verwijst, Wies Rienmeijer, Hanneke van de Velde.
Afwezig (met kennisgeving): Conny Frenken, Berrina van Veen, Dorien Huijgen-Hoeijmakers,
Annemart Middelkoop, Gerty Vermeulen, Anke van der Linde, Marleen Meulepas, Ineke
Ulijn, Stephanie van de Rakt.
Notulist: Roelie Pals
1. Opening
Jacqueline Verhaegh opent vanuit haar positie als voorzitter van de VVNT de
vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Deze vergadering zullen we samen kijken naar de toekomst van de VVNT en bekijken
of er voldoende draagvlak is om verder te gaan. Jacqueline licht toe, dat er nog drie
benoemde bestuursleden zijn. Jacqueline Verhaegh (voorzitter), Natalia Smolkina
(penningmeester) en Roelie Pals (secretaris a.i.). Zij zijn het afgelopen jaar bijgestaan
door Ela Vissers, Katrijn Heiremans en Nicolette Russchenkamp. De laatste drie zijn
helaas niet benoemd. Jacqueline Verhaegh dankt hun voor de inzet. Samen is het
afgelopen jaar ontzettend hard gewerkt.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige ALV in 2018, worden unaniem goedgekeurd door de
aanwezige leden.
3. Agenda
Ela Vissers geeft een toelichting op de agenda. De agenda is hiermee goedgekeurd.
4. Jaarverslag
De website
In de bibliotheek van de website staat nu ongeveer 43 documenten. Deze
documenten zijn aangeleverd door de leden en hier mag natuurlijk gebruik van
worden gemaakt. Het is de bedoeling dat de bibliotheek groeit! Het bestuur roept de
leden op om stukken over NEI, die gedeeld mogen worden, op de website te
plaatsen. Op de site zelf ziet het bestuur helaas weinig activiteit.
#van klachtnaarkracht
Vorig jaar heeft Danielle Maas de slogan “Van klacht naar kracht” verzonnen. Deze
kunnen we met een # gebruiken op Social Media. Helaas wordt hier ook niet veel
gebruik van gemaakt. Terwijl het goed is voor de zichtbaarheid op Social Media.

Wikipedia
Carlieke Staffleu voor de VVNT bezig geweest om een andere tekst voor Wikipedia te
schrijven. Dit is echter iets lastiger dan van tevoren gedacht en zij wil dit graag met
iemand anders samen schrijven, aangezien het heel erg feitelijk moet zijn. Jacqueline
Verhaegh roept de leden op om hier even over na te denken. Geïnteresseerden
kunnen contact opnemen met het bestuur, als zij hier een bijdrage aan willen
leveren.
Opleidingen
Dit jaar heeft het bestuur contact opgenomen met een aantal NEI-opleidingen in
Nederland. De opleiding Coach4All is een 3-jarige opleiding, die altijd geaccrediteerd
is geweest bij SHNO. Vorig jaar hebben zij deze accreditatie losgelaten. Hiermee
komen we direct bij een van de doelstellingen van de VVNT. Een van die
doelstellingen is kwaliteitsbewaking. De vraag is nu wat de VVNT wil. Indien de VVNT
meer leden wil krijgen, houden we dan vast aan deze doelstelling, of laten we de eis
“geaccrediteerde opleiding” varen en kijken we of het leerplan voldoet aan de eisen?
Dit zal later in de vergadering ter stemming worden gebracht.
Social Media
Op Social Media is de VVNT het meest actief op Facebook. Helaas leeft het niet heel
erg bij de leden. Een kerntaak van Social Media is bereikbaarheid. Op Facebook heeft
de VVNT 324 volgers en in de besloten Facebook groep 45 leden. Hier wordt heel
soms iets op geplaatst.
Advertorial
De VVNT heeft ook een advertorial gehad op Nieuwetijdskind.com. Deze advertorial
is zeer goed ontvangen. Er is veel door geklikt op het artikel en ook naar de website
van de VVNT. Mocht het nieuwe bestuur besluiten hier meer mee te doen, dan is dit
zeker een manier om meer bekendheid te krijgen voor NEI. De tekst die op
Nieuwetijdskind.com heeft gestaan, staat ook op de website van de VVNT. Deze kan
worden gedownload.
Nationale Gezondheidsbeurs
In februari 2019 heeft de VVNT op de Nationale Gezondheidsbeurs gestaan, met als
bedoeling om ook weer een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Hiervoor heeft het
bestuur de leden gevraagd om hierbij te helpen. Er zijn veertien vrijwilligers aanwezig
geweest, gedurende vier dagen. We hebben daar invulling gegeven door korte
sessies te geven, bijvoorbeeld met de chakra test of vitamine- mineralen. Deze beurs
is een groot succes geworden! Mensen stonden vaak in de rij te wachten tot zij aan
de beurt waren. We hebben heel veel positieve feedback gekregen van de bezoekers
en van de NEI-therapeuten die aanwezig waren. Voor een eventuele volgende keer is
het wel raadzaam om een grotere stand te huren. De Nationale Gezondheidsbeurs
heeft 44.000 bezoekers getrokken. Enkele vrijwilligers geven aan dat zij er echt
cliënten aan over hebben gehouden!

Commissie Bijscholingen
Samen met Danielle Maas is Katrijn Heiremans aan het werk gegaan om mooie
bijscholingen te vinden. Dit is goed gelukt. Er stonden op een gegeven moment een
aantal mooie bijscholingen op de site. Helaas is hier weinig gebruik van gemaakt. Een
lid merkt op dat het wellicht ook komt, doordat we, vanuit de beroepsvereniging
wordt verwacht dat je een aantal bijscholingen per jaar doet. Aangezien dit naast je
werkzaamheden moet gebeuren, stroomt de agenda al heel snel vol. Katrijn
Heiremans geeft aan dat zij stopt als bestuurslid, maar het leuk vindt om bezig te
blijven in de Commissie Bijscholing. Een van de leden geeft aan dat het natuurlijk
leuk is als NEI-therapeuten hun eigen training of workshop aanbieden binnen de
VVNT.
Financieel jaarverslag en begroting
Natalia Smolkina licht het financieel jaarverslag toe. Ook legt zij uit waarom zij toch
als penningmeester verder is gegaan. Andre Last is vorig jaar helaas kort na zijn
benoeming afgetreden. Mede dankzij de steun van Nicolette Russchenkamp is het
toch allemaal gelukt. Natalia bedankt Nicolette van haar steun. Het financieel
jaarverslag is opgemaakt en goed gekeurd door de accountant.
Er wordt gevraagd om hoeveel leden het gaat in de begroting. Er is uit gegaan van 70
leden. Vanuit de zaal wordt opgemerkt, dat het zal gaan stromen als je voldoende PR
bedrijft. Een ander lid geeft aan dat je het gewoon moet gaan proberen en doen. Ook
wordt opgemerkt dat het wellicht leuk is om een “Blog-pagina” aan te maken op de
website van de VVNT. Het financieel jaarverslag en de begroting worden goed
gekeurd door de leden.
Richting bepalen
Ela Vissers licht toe waarom het bestuur een opstelling heeft gedaan. Hierdoor is
heel erg veel zichtbaar geworden. Hier kwam onder andere uit dat het bestuur veel
te hoge ambities had. Ook kwam hieruit voort dat de leden hele andere ambities
hebben. Daardoor heeft het bestuur besloten om te stoppen. Ook kwam de vraag of
de VVNT nog wel bestaansrecht heeft.
Hierin hebben we een keuze. De VVNT gaat door, de VVNT gaat door als “slapende
vereniging”, met behoud van website, of we stoppen.
Als we door gaan, moet er vandaag een nieuw bestuur gekozen worden.
Ook hebben we nog de optie om de VVNT op een lager pitje door te laten gaan.
Vanuit de leden komt de vraag waarom het bestuur vandaag in zijn geheel af wil
treden. Jacqueline Verhaegh legt uit dat dit het beste is om energetisch ruimte te
maken voor een geheel nieuw bestuur. Zo komt er nieuwe energie vrij en dat is beter
voor het voortbestaan van de VVNT. Het bestuur is zeker beschikbaar voor
overdracht en wil betrokken blijven bij de VVNT, maar niet herkiesbaar als
bestuurslid.
Een lid vraag zich af wat het wezenlijke verschil is tussen de oprichting van de VVNT
en wat er nu speelt. Wim licht dit toe. Daarop wordt aangegeven dat de kosten voor
de leden erg hoog zijn. Veel potentiele leden haken hierdoor af. Wellicht moeten we
gaan kijken naar een verlaging van de contributie. In de begroting is nu rekening
gehouden met een verlaging van de contributie.

Jacqueline Verhaegh stelt voor om te beginnen met het uitwerken van doelen in
groepjes. Dit omdat zo duidelijk wordt welke richting de VVNT in slaat. Een lid merkt
op dat het wellicht handig is om eerst te bekijken of er een nieuw bestuur opstaat,
omdat het uitwerken van de doelen anders ook geen zin heeft. Leden geven aan dat
het nu als eerste van belang is om te kijken of er leden zijn die samen het dagelijks
bestuur willen vormen. Ela Vissers geeft aan dat degene die het nieuwe bestuur
willen vormen straks samen mogen bepalen hoe de VVNT verder gaat.
Aan de leden wordt gevraagd wie evt in het nieuwe bestuur wil. Een aantal leden
staat op.
Op dit moment staat er een solide basis. Van hieruit kunnen we verder bouwen.
VVNT moet zichtbaar worden voor potentiele leden. We moeten groeien in de
breedste zin van het woord. Dat betekent dat we goede afspraken moeten maken
met de opleidingen en reclame maken voor elkaar. Ook moeten we bekijken wat de
meerwaarde is van het lidmaatschap van de VVNT. We kunnen bekijken of het
mogelijk is om in een paar gradaties lid te kunnen zijn.
Ook zou het goed zijn om kleine intervisie groepen te maken. Zodat we in verbinding
blijven met de VVNT en met elkaar, als NEI-therapeuten. Zo kan je elkaar versterken!
Het zal de leden en de vereniging ten goede komen om samen te delen. De
vereniging kan hierin faciliteren. Er kan bijvoorbeeld een Commissie Communicatie
en PR samengesteld worden. Het zou mooi zijn om NEI wetenschappelijk te maken.
Jacqueline Verhaegh heeft hierover al contact gehad met Judith de Haas. Zij wil hier
mee helpen. Het is ook interessant om contact te zoeken met verzekeraars, omdat
NEI ook veel kan betekenen bij burn-out klachten.
Besloten wordt dat:
•

•

•
•
•

KTNO-accreditatie voor opleidingen vervalt en we laten het leerplan van
opleidingen leidend zijn. De basiseisen moeten helder zijn. De aspirant leden
zullen wel een diploma moeten kunnen overleggen. Dit zal worden gewijzigd
in de statuten.
Benoemingen van bestuursleden zijn nu maar een keer per jaar mogelijk. Om
tussentijdse benoemingen mogelijk te maken, wil het bestuur voorstellen om
het mogelijk te maken om via internet te kunnen stemmen. Het anoniem
stemmen via internet moet mogelijk zijn, zodat er tussentijds geen extra ALV
nodig is om dit soort besluiten te nemen.
Het bestuur toestemming krijgt om de contributie naar beneden aan te
passen te maken in de contributie.
Het voorstel om de contributie voor bestuursleden te verminderen of uit te
sluiten wordt afgewezen.
Het bestuur in het huishoudelijk reglement opneemt dat wan betalende leden
automatisch na de twee herinneringen geen lid meer zijn.

Jacqueline Verhaegh roept de nieuwe bestuursleden naar voren en vraagt de ALV of
iedereen akkoord is met dit nieuwe bestuur. De volgende personen worden
benoemd.
Hanny Poos (secretaris)
Vicky Lolkema (voorzitter)
Charlotte de Leeuw (penningmeester)
Hanneke van de Velde (algemeen lid)
Ditte Pelser (algemeen lid)
Jacqueline Verhaegh, Natalia Smolkina, Roelie Pals, Ela Vissers, Katrijn Heiremans en
Nicolette Russchenkamp worden bedankt voor hun inzet.
Hiermee sluit de ALV en is het tijd voor de workshop van Patricia van Walstijn, van
het Chi Neng Instituut.

