Nieuwsbrief VVNT - juli 2019

Bekijk de webversie

Beste {{voornaam}},
In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:
achter de schermen
contributie
ledenaantal
website
gezondheidsbeurs
regionale intervisie groepen
bijscholingen

Achter de schermen
Sinds de bestuurswisseling zijn wij als bestuur druk bezig om de nieuwe energie tastbaar te
maken in nieuw beleid en actiepunten. We vergaderen maandelijks en mailen en appen veelvuldig
met elkaar. In deze nieuwsbrief praten we jullie bij. Inmiddels zijn we ook zover dat we concreet
om jullie hulp kunnen vragen. Verderop in deze nieuwsbrief meer daarover.

Contributie
Zo’n 85% van de leden heeft de contributie voor 2019 al betaald. Dankjulliewel daarvoor! Mocht
het aan je aandacht ontsnapt zijn, we stellen een spoedige betaling op prijs. Ben je de mailing
hierover kwijt, neem dan even contact op met Charlotte via penningmeester@vvnt.nl of bel/app
haar even.

Ledenaantal
Terwijl we nog bezig zijn met het vernieuwen van de website en het actualiseren van de
informatievoorziening hebben al enkele nieuwe leden zich ingeschreven: van harte welkom bij de
VVNT! Tijdens het innen van de contributie hebben we helaas ook nog van enkele leden afscheid
genomen. Op dit moment hebben we 70 leden. We zijn ervan overtuigd dat dit er veel meer gaan
worden. En daarvoor hebben we jullie hulp nodig!
Ken je collega NEI-ers die nog geen lid zijn? Vertel ze van onze doorstart, nieuwe energie,
blijvend verlaagde contributie (€65 per jaar) en alle ledenvoordelen, zoals vermelding
op www.vvnt.nl, gratis workshop na de jaarlijkse ALV, (korting op) leuke bijscholingen, regionale
intervisiegroepen en 10% korting op de praktijksoftware van MijnDiAd.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via www.vvnt.nl/lid-worden/ of door een mail te sturen
naar info@vvnt.nl. Contributie in het eerste jaar wordt naar rato berekend. Word je bijvoorbeeld
deze maand (juli) lid dan bedraagt de contributie voor 2019 slechts €32,50. Ook mensen die nog
bezig zijn met een opleiding tot NEI therapeut kunnen lid worden. Dit aspirant lidmaatschap wordt
na het behalen van het diploma omgezet naar regulier lidmaatschap. De kosten en voordelen zijn
gelijk

Website
In de vorige nieuwsbrief vertelden we over ons streven om voor de zomer een vernieuwde
website in de lucht te hebben. Dit bleek iets meer voeten in de aarde te hebben. Inmiddels
hebben we de inhoud klaar en de website bouwer is nu bezig om alles technisch in elkaar te
zetten. We hebben gekozen voor een nieuwe indeling waarbij de verschillende doelgroepen apart
benaderd worden. Het openbare gedeelte van de website is er straks voor potentiële klanten en
collega’s. Alle leden worden op een kaart goed vindbaar voor nieuwe klanten en kunnen zich met
een kort stukje tekst presenteren. Er komt een uitgebreid besloten gedeelte voor leden waar je
alle actuele informatie kunt vinden. Je vindt daar straks een forum, een agenda, een overzicht
van alle bijscholingen, een bibliotheek met relevante bestanden, een overzicht van regionale
intervisiegroepen en een ledenlijst. Met dit besloten gedeelte kunnen we straks heel goed online
met elkaar verbinden. Alleen nog even wachten tot alles klaar is

Gezondheidsbeurs
Op 6, 7, 8 en 9 februari 2020 staan we met de VVNT voor de 2e keer op de Nationale
Gezondheidsbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Belangrijk doel is om NEI te promoten en potentiële
klanten voor leden aan te trekken. Voor de voorbereiding en organisatie zoeken we leden die
samen met Hanneke en Hanny een beurscommissie willen vormen. Je komt een paar keer bij
elkaar en verdeelt de verschillende taken. Denk aan inrichting (meubels) en aankleding (posters
en andere promotie uitingen) van de beursstand, vervoer van materialen naar en van de
Jaarbeurs, organiseren van een prijsvraag en het regelen van bemensing voor de stand (o.a.
verzorging van korte NEI sessies). Wil je helpen om onze deelname aan de Nationale
Gezondheidsbeurs opnieuw tot een groot succes te maken? Meld je dan aan voor de
beurscommissie. En/of meld je aan voor de bemensing van de stand tijdens deze 4 dagen. Dat
kan heel gemakkelijk door op een van onderstaande knoppen te drukken.

beurscommissie

bemensing donderdag 6 februari 2020

bemensing vrijdag 7 februari 2020

bemensing zaterdag 8 februari 2020

bemensing zondag 9 februari 2020
Regionale intervisiegroepen
Tijdens intervisie worden zaken besproken waar we in ons werk als NEI therapeut tegen aan
lopen. Hiermee vergroten we onze deskundigheid en daarmee ook meteen de kwaliteit van ons
werk als NEI therapeut. Ook andere manieren van kennis delen zijn mogelijk. Denk hierbij aan
thema-bijeenkomsten over bijvoorbeeld Schüsslerzouten, supplementen, edelstenen,
energetische methoden en technieken etc.
Als VVNT willen we graag op dit vlak met elkaar verbinden. We zijn op zoek naar leden die
regionale intervisiegroepen willen coördineren. Dit betekent dat je aanspreekpunt bent voor
intervisiegroepsleden en geïnteresseerden en de planning van de bijeenkomsten doorgeeft voor
plaatsing op de website. Dus heb je al een intervisiegroep en wil je die openstellen voor meer
geïnteresseerde leden of wil je in jouw regio een nieuwe groep starten, laat het ons weten via
info@vvnt.nl!

Bijscholingen
In mei informeerden we jullie al over kortingen bij De Roestenburgh en Hypenzo en de workshops
van Patricia van Walstijn op 26 september en Marja Vis op 1 november.
Voor de workshop op 26 september kun je je tot 1 augustus aanmelden. Er is plaats voor 20
deelnemers en op dit moment hebben 11 leden zich aangemeld. Patricia heeft ook de workshop
tijdens de laatste ALV verzorgd. Ze is een groot voorstander van het testen met de O-ring en wil
ons graag laten ervaren waarom. Meer informatie vind je in het overzicht hieronder. We hebben
besloten de inschrijving voor deze workshop ook open te stellen voor niet-leden. Zij betalen €75
i.p.v. de ledenprijs van €55. Enkele geïnteresseerden hebben zich al gemeld, dus aarzel niet en
schrijf je in voor deze interessante bijscholing! Dit kan via deze knop.
Mocht je dit i.v.m. vakantie pas na 1 augustus zien en wil je wel graag deelnemen, meld je dan
toch gewoon aan via deze knop of neem even contact op met Daniëlle (djmaas@live.nl) van de
bijscholingscommissie. Je hoort dan z.s.m. of er nog plaats is.

aanmelden workshop Patricia van Walstijn
Niet-leden kunnen zich aanmelden via deze knop.

aanmelden niet-leden workshop Patricia van Walstijn
Voor de workshop stembevrijding van Marja Vis op 1 november kun je je nog tot 1 oktober
aanmelden. Meer informatie over deze workshop vind je ook in het overzicht. Aanmelden kan via
deze knop.

aanmelden workshop stembevrijding door Marja Vis
De bijscholingscommissie zit niet stil en heeft nog meer korting voor leden geregeld: bij de
Leonardushoeve en bij IEMT-training. Meer informatie vind je in het overzicht hieronder.

Workshop door Patricia van Walstijn van Cityzen
Datum

26 september 2019 10:00 – 17:00

Locatie

Bakenbergseweg 72, 6814 MK Arnhem

Kosten

€55 voor leden en €75 voor niet-leden (excl. lunch à €12,50)

Aanmelden

uiterlijk voor 1 augustus 2019, er is plek voor 20 deelnemers

Website

cityzen-arnhem.nl

Programma

Voor de lunch:
- O-ring testen tot het bij iedereen moeiteloos lukt
- Qigong-oefeningen om direct in je kracht en neutraliteit te komen
- het belang van het vinden van de rode draad, waarvoor protocollen
een belemmering kunnen zijn
Na de lunch:
- introductie in een nieuw integratieprotocol dat onlangs door Roy Martina
is ontwikkeld
- tussendoor korte oefeningen: uit het hoofd, naar het hart

Workshop Stembevrijding door Marja Vis
Datum

1 november 2019 10:00 – 17:00

Locatie

Paulstraat 9, 6677 PK Slijk-Ewijk

Kosten

€75 voor particulieren, zakelijke prijs is incl. BTW, dus €90,75
voor koffie en thee wordt gezorgd, lunch zelf meebrengen

Aanmelden

uiterlijk voor 1 oktober 2019, er is plek voor maximaal 12 deelnemers

Website

www.marjavisstemwerk.nl

Programma De stem is het meest kwetsbare instrument dat we kennen. Als je de trilling
van je stem hoort en voelt in je lichaam, kom je in contact met dat wat in
jou leeft. Dat kan vreugde zijn, pijn, verdriet, woede, ontroering. Daar met
je stem uiting aan geven voelt als bevrijdend.
Je komt van binnen in beweging. Wat wil er gehoord worden? Wat is jouw
klank eigenlijk? Durf jij je vrij van schaamte te laten horen, of heb je last van
allerlei stemmetjes die er iets van vinden? Te hard, te zacht, gek geluid, en
nog veel meer oordelen. Die stemmetjes hoeven niet weg, je neemt ze juist
mee in je klank, zodat er ruimte vrij komt voor nieuwe lagen in jezelf.
Je ‘moet’ niets deze dag, maar je zult op een veilige manier uitgedaagd
worden om je stem en dus jezelf te ontdekken.
Ervaring in zingen is niet nodig, integendeel!
Voor meer informatie kun je altijd bellen 06 – 16 81 00 04.

Bijscholingsaanbod van de Leonardushoeve
Locatie

Hoverheideweg 2, 5951 NB Belfeld

Korting

10% op alle modules van de VITT opleiding, niet op het verblijf

Aanmelden rechtstreeks o.v.v. lidmaatschap VVNT
Website

www.leonardushoeve.nl

Aanbod

VITT als afkorting staat voor Visscher Integrale Transformatie
Techniek.Jan Visscher is inspirator van de opleiding en
hoofddocent. Integraal slaat op het feit dat de aanpak op alle gebieden van
het leven een doorwerking heeft. Het gaat om fysieke, emotionele en mentale
processen. Om het bewust en onbewust functioneren én om de mens als
bezield wezen. Integraal betekent ook dat het om de onderlinge samenhang
van dit alles gaat. Transformatie is een sleutelwoord in de therapie die op de
Leonardushoeve wordt gegeven en onderwezen. Het is mogelijk om fysiek,
emotioneel en mentaal te herstellen (te helen) door het oude los te laten en
ruimte te creëren voor iets wezenlijk nieuws. Techniek ten slotte is wat breder
dan het woord 'therapie'. Het gaat om een manier van werken die te leren en
over te dragen is. In essentie is VITT werken met energie.

Bijscholingsaanbod van IEMT-training, Anne ten Brinke
Locatie

Mullerweg 19, 5624 JC Eindhoven

Korting

7% op de opleiding IEMT-practitioner (4- of 5-daagse opleiding)

Aanmelden rechtstreeks via de website
Website

www.iemt-training.nl

Aanbod

IEMT staat voor Integral Eye Movement Therapy. Er wordt met de ogen
bewogen om de gewenste verandering tot stand te brengen.Naast het werken
met de oogbewegingen, wordt er gewerkt aan bewustwording van de impact
van fysiologie op stemming.
De IEMT-practitioner is door SNRO goedgekeurd als HBO conforme bijscholing
voor de integrale en complementaire gezondheidszorg.
Er worden ook gratis kennismakingsworkshops georganiseerd.

We hopen jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen, opmerkingen of leuke ideeën
kun je bij een van de bestuursleden terecht of mailen naar info@vvnt.nl.
Warme groet,
Vicky, 06 - 10 52 72 85
Hanny, 06 - 21 83 67 44
Charlotte, 06 - 55 91 62 18
Hanneke, 06 - 51 46 00 54
Ditte, 06 - 23 77 13 17

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@vvnt.nl toe aan uw
adresboek.

