Nieuwsbrief VVNT - juli 2019

Bekijk de webversie

Beste {{voornaam}},
In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:
verenigingsupdate
ledendag VVNT op 21 maart 2020
nieuwe website en e-mail
besloten groep op Facebook
gezondheidsbeurs 2020
Wikipedia
coördinatie intervisie
bijscholing en workshops

Verenigingsupdate
Op het moment van schrijven hebben we 71 leden. Enkele nieuwe leden hebben zich
aangemeld en er waren nog een paar laatste uitschrijvingen n.a.v. de inning van de
contributie. Welkom aan de nieuwe leden!
We willen ons met nog veel meer collega’s verbinden. Ken je collega NEI-ers die geen lid zijn?
Of NEI-ers in opleiding? Vertel ze van onze nieuwe energie, blijvend verlaagde contributie (€65
per jaar) en alle ledenvoordelen, zoals vermelding op www.vvnt.nl, gratis workshop op de
jaarlijkse ledendag, (korting op) leuke bijscholingen, regionale intervisiegroepen en 10%
korting op de praktijksoftware van MijnDiAd. Nieuwe (aspirant) leden kunnen zich aanmelden
via www.vvnt.nl of door een mail te sturen naar info@vvnt.nl.
Alle leden hebben de contributie betaald.
We merken dat onze mails en de nieuwsbrieven niet bij iedereen goed aankomen of gelezen
worden. Als je collega’s kent die hier problemen mee ervaren of vermoeden, laat ze even
persoonlijk met een van de bestuursleden contact opnemen. Een tip die vaak werkt is het
opnemen van de VVNT-mailadressen in je eigen adresboek. Zo voorkom je dat de mail in de
spambox terecht komt. Sommige mailprogramma’s zijn sneller geneigd om mails die naar
meerdere adressen tegelijk verzonden worden als spam te markeren. Dit doen ze niet als het
mailadres in je adresboek of contactenlijst staat.

Ledendag VVNT op 21 maart 2020
Zet zaterdag 21 maart 2020 alvast in je agenda! Op die datum organiseren we de jaarlijkse
ledendag met een gratis workshop en gezellige lunch. De workshop wordt dit jaar gegeven door
Jan Visscher. Volgens leden die hem al een keer hebben ontmoet een zeer inspirerende man die
ons op energetisch vlak zeker wat kan bijleren. Jan zal zijn aanbod vooraf afstemmen op de groep
aanwezigen. Het blijft dus een verrassing wat we precies gaan doen, maar één ding weet je nu al
zeker: het zal afgestemd zijn op jou. Kijk voor meer informatie over Jan en zijn aanbod
op www.leonardushoeve.nl. In de vorige nieuwsbrief kon je al lezen dat zij 10% ledenkorting
bieden op alle modules van de VITT opleiding.

Nieuwe website en e-mail
De nieuwe website is bijna klaar om live te gaan! We zijn het besloten ledengedeelte momenteel
aan het testen en kijken ernaar uit om dit met jullie allemaal te gaan delen. Voor een optimale
overgang krijg je binnenkort een mail met je nieuwe gebruikersnaam en een link om je eigen
wachtwoord in te stellen. Ook zullen we zorgen voor een mail met uitleg over hoe je je
persoonlijke profiel kunt instellen. Houd er rekening mee dat je pas weer vindbaar zult zijn in de
zoekfunctie als je je gegevens hebt ingevuld. Dus houd je mailbox in de gaten!
Zoals sommigen van jullie hebben gemerkt, zijn de mailadressen al verhuisd naar de nieuwe
hostingpartij. Vanaf nu maken we alleen nog gebruik van de volgende twee mailadressen:
info@vvnt.nl
administratie@vvnt.nl
De andere mailadressen zijn komen te vervallen. Voeg beide adressen a.j.b. toe aan je contacten
of adresboek, zodat onze mails niet in de spambox terecht komen.

Besloten groep op Facebook
Als vereniging zijn we actief op Facebook. We hebben een openbare pagina met de naam
‘Vereniging van NEI - therapeuten’. 337 mensen volgen ons hier. Maar we hebben ook een
besloten groep met de naam ‘VVNT - ledengroep’. Op dit moment zijn 38 leden lid van deze
groep. We zouden het leuk vinden als alle verenigingsleden lid worden, zodat we ook via dit
medium met elkaar kunnen verbinden. Hier houden we je zo actueel mogelijk op de hoogte van
het laatste verenigingsnieuws en kun je vragen aan elkaar stellen, ervaringen delen, etc. Dus heb
je een Facebook account, klik dan op deze link en word ook hier lid.

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. Na de vorige nieuwsbrief hebben we al een aantal
aanmeldingen gekregen voor de bemensing van de beursstand. Top! We kunnen echter nog wat
meer hulp gebruiken. Laat je via onderstaande knoppen weten of je ook kunt komen helpen
tijdens deze 4 dagen (o.a. verzorging van korte NEI sessies)? Als je wel wilt helpen, maar nog
niet weet op welke dag, stuur dan even een mailtje naar info@vvnt.nl. Ook als je op een andere
manier wilt helpen, lezen we het graag via de mail.
Om potentiële klanten te trekken organiseren we tijdens de beursdagen een soort loterij. Het idee
is om bezoekers hun gegevens te laten noteren en onder de deelnemers gratis NEI-sessies te
verloten. We willen de deelnemers vervolgens koppelen aan een NEI-er bij hun in de buurt. Als je
een (of meerdere) NEI-sessies gratis hiervoor beschikbaar wilt stellen laat het ons dan weten
via info@vvnt.nl.

bemensing donderdag 6 februari 2020

bemensing vrijdag 7 februari 2020

bemensing zaterdag 8 februari 2020

bemensing zondag 9 februari 2020
Wikipedia
Carlieke Stafleu heeft aangeboden om namens de vereniging informatie over NEI op Wikipedia te
zetten. Zij zoekt iemand met enige IT kennis die dit samen met haar wil realiseren. Ben of ken jij
iemand die dit wil doen? Laat het ons weten of neem rechtstreeks contact op met
Carlieke: contact@bijcarlieke.nl.

Coördinatie intervisie
Als VVNT willen we op allerlei vlakken met elkaar verbinden. Intervisie is daar onderdeel van. In
de vorige nieuwsbrief deden we daarom een oproep aan leden die in hun regio
intervisiecoördinator willen worden. Tot nu toe hebben we twee regionale coördinatoren mogen
noteren:
Wies Rienmeijer in de regio Eindhoven / Geldrop, info@coachingaandekeukentafel.nl of 06 - 10
80 60 77
Conny Frenken in de regio Limburg, conny.frenken@kpnmail.nl of 06 - 12 79 61 56
Conny heeft via Facebook al het initiatief genomen om een intervisiebijeenkomst in haar regio te
organiseren. Het zou natuurlijk super zijn als er meer initiatieven volgen. Lijkt het jou leuk om
deze rol binnen de vereniging te pakken en intervisiebijeenkomsten in jouw regio te organiseren?
Laat het ons weten via info@vvnt.nl. Hanneke is vanuit het bestuur aanspreekpunt voor de
intervisiecoördinatoren. Ook voor tips en contacten voor themabijeenkomsten kun je bij haar
terecht: Hannekevandevelde@home.nl. Wat het bestuur betreft kunnen alle
intervisiebijeenkomsten ook open gesteld worden voor NEI-ers die geen lid zijn (en die natuurlijk
altijd lid mogen worden om te kunnen genieten van alle ledenvoordelen).

Bijscholing en workshops
Op 26 september waren we met bijna 20 leden in Arnhem voor de speciaal voor VVNT leden
georganiseerde workshop van Patricia van Walstijn. Een goede mix van leren testen met de Oring, Chi Neng oefeningen en het vinden van de rode draad in een NEI-sessie. Het was leuk om
elkaar op deze manier te ontmoeten en met elkaar iets nieuws te leren. Voor herhaling vatbaar!
De bijscholingscommissie voegde meteen de daad bij het woord en in navolging van de daar
getoonde interesse staat er een nieuwe workshop bij Patricia gepland op vrijdag 31 januari: een
introductiedag Chi Neng Qigong (meer informatie hieronder). Aanmelden kan door een klik op
onderstaande knop. Graag uiterlijk voor 1 december!

aanmelden introductiedag Chi Neng Qigong
Introductiedag Chi Neng Qigong door Patricia van Walstijn van het
Chi Neng Instituut
Datum

vrijdag 31 januari 2020 van 10:00 - 16:00

Locatie

Bakenbergseweg 72, 6814 MK Arnhem

Kosten

€99 voor leden en €119 voor niet-leden (incl. lunch en downloads)

Aanmelden

uiterlijk voor 1 december 2019, er is plek voor 15-25 deelnemers

Website

chineng.nl

Programma Je maakt kennis met Chi Neng Qigong en je gaat de krachtige werking direct zelf
ervaren. Je krijgt inzicht in de achtergrond van Chi Neng Qigong en voldoende
instructies om zelf thuis te oefenen en te ontdekken wat Chi Neng Qigong kan
betekenen voor je energie, je balans en je gezondheid. Je leert hoe lichaam en
geest op een natuurlijke manier kunnen samenwerken en je steeds meer vanuit je
hart kunt leven.
Deze oefeningen ga je leren:
de ‘Warming up’, die je lichaam voorbereidt op de oefeningen
de ‘Lift Qi Up’, die de energie (qi) door je hele lichaam laat stromen
de ‘3-Centres Merge’, een staande meditatieve oefening om kracht te
ontwikkelen
de ‘Wall Squats’, een actieve oefening die energie geeft en je hoofd rustig maakt
Helaas zijn er voor de workshop stembevrijding van Marja Vis die gepland stond op 1 november
a.s. geen aanmeldingen binnen gekomen. Deze workshop is dan ook komen te vervallen. Mocht je
toch geïnteresseerd zijn in een dergelijke workshop bij Marja, kijk dan eens op haar
website: www.marjavisstemwerk.nl.
Alle kortingen die de bijscholingscommissie heeft geregeld voor VVNT leden kun je straks vinden
in het besloten ledengedeelte op de nieuwe website. Ter opfrissing vermelden we hier alleen kort
de aanbieders en de korting die zij geven. Meer informatie is te vinden in de nieuwsbrieven van
mei en juli 2019.
De Roestenburgh (www.deroestenburgh.nl) in Dinther: 10% korting op 1-daagse workshops
en 15% korting op meerdaagse opleidingen en cursussen (bedragen worden afgerond)
Hypenzo (www.hypenzo.nl) in Waalre: €20 korting bij de eerste inschrijving, daarna dezelfde
prijs als deelnemers van de opleiding hypnotherapie
Leonardushoeve (www.leonardushoeve.nl) in Belfeld: 10% korting op alle modules van de
VITT opleiding
IEMT-training (www.iemt-training.nl) in Eindhoven: 7% korting op de opleiding IEMTpractitioner (4- of 5-daagse opleiding)
We hopen je zo voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen, opmerkingen en leuke ideeën
kun je altijd 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.

