
 

Beste leden, 
 
Doorstart vereniging met nieuw bestuur 
Het is een tijd onzeker geweest of de Vereniging van NEI Therapeuten zou blijven 
voortbestaan. Op de Algemene Leden Vergadering van 23 maart jl. was ongeveer 1/3 van 
alle leden aanwezig. Samen met het aftredende bestuur is van gedachten gewisseld over 
verleden, heden en toekomst. We zijn het inmiddels afgetreden bestuur erg dankbaar voor al 
het werk dat zij voor de VVNT hebben verricht. Ook voor het feit dat zij hebben onderzocht 
wat nodig was en ruimte hebben gemaakt voor nieuwe energie. Een nieuw bestuur is 
opgestaan, geïnstalleerd en inmiddels aan de slag gegaan. Dit bestaat uit: 
 

voorzitter 
secretaris 

penningmeester 
algemeen lid 
algemeen lid 

Vicky Lolkema-Heijns 
Hanny Poos 
Charlotte de Leeuw-Visscher 
Hanneke van de Velde 
Ditte Pelser 

 
Een nieuwe missie 
Tijdens de ALV zijn allerlei ideeën opgeborreld, die wij in een nieuwe missie hebben vertaald 
(als echte NEI-ers met behulp van O-ring en biotensor afgestemd op de VVNT): 
 

de vereniging verbindt de kracht van de potentie die NEI in zich heeft 
 
De leden verbinden zich door het krachtige potentieel van NEI uit te stralen. 
 
Contributie naar €65 per jaar 
We hebben een begroting voor 2019 gemaakt en op basis daarvan hebben we besloten de 
contributie vast te stellen op €65 per jaar. Er is in de afgelopen jaren een reserve 
opgebouwd en een deel daarvan benutten we om dit jaar de kosten te dekken. We gaan voor 
groei en met een groter ledenaantal zullen de opbrengsten uit contributie hoog genoeg zijn 
om alle activiteiten te bekostigen. Nieuwe leden betalen geen eenmalige inschrijfkosten en 
de contributie wordt naar rato aangepast. Wordt je bijvoorbeeld lid in juni, dan betaal je in 
dat jaar 7/12 van €65. Opzeggen kan jaarlijks voor 1 december. In de bijlage vind je de 
factuur voor de contributie van 2019. We willen je vragen om deze binnen 2 weken na 
dagtekening te voldoen. 
 
Wat biedt het lidmaatschap van de VVNT jou? 
- We bieden je de mogelijkheid tot vermelding van jouw praktijk op een vernieuwde VVNT-

website. We streven ernaar om deze website voor de zomer in de lucht te hebben. 
Potentiële cliënten kunnen dan gemakkelijk een NEI-er vinden die bij hun past. Je mag 
zelf een korte alinea schijven met informatie over jouw praktijk en dit wordt dan samen 
met een link naar je eigen website op de VVNT-website geplaatst. 

- Jaarlijkse organiseren we na afloop van de ALV een interessante workshop die je zonder 
bijbetaling kunt volgen. 



 

- De vereniging biedt een platform om kennis en ervaring te delen. Dit realiseren we o.a. 
door het organiseren van regionale intervisiegroepen. Meer informatie hierover volgt 
binnenkort. 

- De bijscholingscommissie regelt korting op interessante bijscholingen en speciaal voor 
ons georganiseerde workshops. In de bijlage vind je een overzicht van het huidige 
aanbod (o.a. een workshop O-ring testen door Patricia van Walstijn van Cityzen Arnhem). 

- Leden krijgen 10% korting op de maandelijkse kosten van de praktijksoftware MijnDiAd, 
speciaal ontwikkeld voor therapeuten. Meer informatie vind je in de bijlage hierover. 

- We bieden je de mogelijkheid tot het aanschaffen van een VVNT lidmaatschapsbordje. De 
kosten daarvan bedragen €50 (incl. verzending). Interesse? Mail dan naar info@vvnt.nl. 

- Je mag gebruik maken van het verenigingslogo op jouw website en promotiemateriaal. 
 
Kwaliteit waarborgen 
Tijdens de ALV is ook gesproken over de eisen die we als VVNT aan het lidmaatschap stellen. 
Leden moeten opgeleid zijn bij een van de volgende instituten: 
- opleidingsinstituut voor integrale coaching & therapie Jolanda Vleugel in Groesbeek 
- InnCare in Alkmaar en Oud-Turnhout (België) 
- Coach4All Opleidingscentrum in Aalten 
- BUCO trainingen in Zoetermeer 
- Praktijk Charlotte in Wijchen 
Deze opleidingen zijn allemaal geaccrediteerd door KTNO, SNRO of CRKBO. Om lid te 
kunnen worden moet je een kopie van het diploma of certificaat opsturen. Is iemand elders 
opgeleid dan is de mogelijkheid tot lidmaatschap ter beoordeling van het bestuur. Bij nieuwe 
of aangepaste opleidingen buigt het bestuur zich over de leerplannen en beslist. Als dit leidt 
tot een aanpassing in de lijst met toegestane opleidingen dan worden alle leden hierover 
geïnformeerd. 
 
Tot slot 
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. En mocht je 
nog NEI-ers kennen die geen lid zijn: vertel ze over onze doorstart en nieuwe energie! 
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via info@vvnt.nl. We kijken ernaar uit om met elkaar te 
kunnen verbinden en groeien. 
 
Warme groet, 
 
Ditte, 06 – 23 77 13 17 
Hanneke, 06 – 51 46 00 54 
Charlotte, 06 – 55 91 62 18 
Hanny, 06 – 21 83 67 44 
Vicky, 06 – 10 52 72 85 
 
Bijlagen 
- factuur contributie 2019 
- overzicht bijscholingsaanbod 
- informatie over MijnDiAd 
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