Nieuwsbrief VVNT - juli 2019

Bekijk de webversie

Beste {{voornaam}},
Het is zover: de vernieuwde website www.vvnt.nl is online! Het duurde langer dan we gehoopt
hadden en het was ook meer werk dan we gedacht hadden. We zijn blij dat het gelukt is en zijn
zeer tevreden met het resultaat. Tijdens de bijeenkomst in maart 2019 heeft de VVNT een
doorstart gemaakt en hebben we met elkaar een nieuwe energie van verbinding en groei
neergezet. Hiervoor was het nodig om de website aan te passen voor deze verbinding met elkaar.
Dit is mogelijk geworden in de besloten ledenomgeving van de vernieuwde website. In deze mail
leggen we je uit hoe het werkt.
Later vandaag krijg je een mail van de afzender WordPress of wordpress@vvnt.nl (afhankelijk van
je instellingen krijg je de naam of het hele adres in beeld) met als onderwerp [Vereniging van NEI
Therapeuten] Logingegevens. In deze mail staat je gebruikersnaam (dat is de naam waaronder je
bij de VVNT staat ingeschreven) en een link om je eigen wachtwoord in te stellen.

Als je je nieuwe wachtwoord hebt ingesteld,
kun je direct inloggen op het besloten
ledengedeelte van de vernieuwde website.
We willen je vragen om daar alle gegevens
van je eigen profiel in te vullen.

Verder kun je in het besloten gedeelte het
volgende vinden:
Agenda
Hier kun je alle activiteiten vinden die
binnen de vereniging georganiseerd
worden. Bij activiteiten waar aanmelden
noodzakelijk of gewenst is, kun je klikken
op de oranje RSVP-knop.
Bibliotheek
De verenigingslogo’s die je op je eigen
website en je promotiemateriaal kan
gebruiken, kun je hier downloaden. Ook
vind je er allerlei handige documenten.
Bijscholing
Alle informatie over instituten die
ledenkorting geven vind je hier. Evenals
informatie over de speciaal voor (en door)
onze vereniging georganiseerde
workshops.
Forum
Dit is de plek waar we elkaar online kunnen ontmoeten. Stel elkaar vragen door een nieuw
onderwerp te starten. Door te reageren of door je te abonneren op een onderwerp, krijg je
een mail zodra er activiteit is rondom dit onderwerp.
Intervisie
Hier vind je de lijst met gegevens van alle intervisie coördinatoren die zich tot nu toe hebben
aangemeld.
Ledenlijst
Een nieuwe mogelijkheid waar we erg blij mee zijn. In de ledenlijst kun je zien wie er allemaal
lid is van de VVNT. Zo kunnen we elkaar als leden snel vinden.
Mijn profiel
In je eigen profiel kun je alle informatie doorgeven die zichtbaar is voor andere leden
(zichtbaar voor ‘alle leden’), voor de openbare zoekfunctie (zichtbaar voor ‘iedereen’) en voor
de ledenadministratie (zichtbaar voor ‘alleen ik’). Een portretfoto uploaden wordt erg
gewaardeerd! In je profiel kun je straks ook zien welke onderwerpen je volgt op het forum en
wie wanneer reageert.
Uitloggen
Gelukkig zijn alle leden meteen weer vindbaar in de openbare zoekfunctie. Wij hebben ervoor
gezorgd dat de gegevens zoals die nu bij ons bekend zijn op de openbare kaart zijn ingevuld.
Nieuw in de zoekfunctie is de mogelijkheid om je eigen praktijk te presenteren met een stukje
tekst. Deze tekst voer je in de besloten ledenomgeving in bij mijn profiel. Ook bestaat de
mogelijkheid om je portretfoto of praktijklogo zichtbaar te maken.
Voor een soepele overgang willen we je vragen om voor het einde van dit jaar (2019) in de
besloten ledenomgeving jouw gegevens in mijn profiel in te vullen. Ook willen we je vragen om
voor 31 december 2019 op de openbare kaart jouw gegevens te controleren en ons een mail te
sturen als je daarin iets gewijzigd wil hebben. Stuur ook een mail als je jouw praktijktekst hebt
aangemaakt en/of je een foto zichtbaar wil maken (dit mag je portretfoto zijn of je praktijklogo).
Na 1 januari 2020 doen we het als volgt. Het systeem stuurt ons automatisch een mail als je iets
wijzigt. Wij zullen de wijzigingen in jouw profiel zo snel mogelijk na de wijziging overnemen in de
openbare kaart. Jouw portretfoto plaatsen we nooit op de openbare kaart zonder dat je daarom
gevraagd hebt. Als je wil dat deze foto of je praktijklogo ook op de openbare kaart te zien is,
stuur dan een mail naar info@vvnt.nl.
Als je tijdens het gebruik van de website ergens tegenaan loopt of als je nog vragen of
opmerkingen hebt, schroom niet om ons te mailen via info@vvnt.nl. Dat kan ook gewoon via een
reply op deze mail.
We hopen je gauw online te ontmoeten!
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
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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.

