
vvnt  agenda 

eerste vergadering nieuw bestuur 
 

1 april 2019 / 20.00 UUR / marskramer 50 in wijchen  

aanwezig: Roelie, Ela, Jacqueline, Charlotte, Vicky, Hanny, Ditte  

afwezig: Hanneke  

AGENDA 

opening,  

vaststellen agenda,  

notulen alv,  

notulen zitten in dropbox. Staan in mapje ALV 2019. 

overdracht van oud naar nieuw bestuur 

1. inloggegevens, wachtwoorden, externe contacten etc.; dropbox gegevens. 

Is aangeleverd door Jacqueline via de mail Vicky checkt dit en zoekt dit 

verder uit, stuurt ze naar de secretaris.  

2. afspraken wie met wie contact opneemt indien er nog zaken onduidelijk 

zijn. Voor de kleine lettertjes bij Ela ; heeft NEI opleidingen en de 

collectieve verzekeringen uitgepluisd. Bij groei boven de 100 kan je 

gaan onderhandelen. De overige zaken kunnen we bij de voorzitter, 

secretaris en penningmeester krijgen. 

3. kvk gegevens wijzigen; geregeld. 

4. lijstje jacqueline. 

de folders zijn op. voorkant zou bedrukt worden zodat de andere kant 

geschikt wordt om zelf te bedrukken. PDF staat in dropbox. Johan Gardner 

is de printer (te vinden bij facturen). folders lagen bij Jolanda. En 

bij de opleiders in Nederland werden de folders opgestuurd en daar moest 

Jacqueline achteraan zitten. Was contactmoment voor de voorzitter.  



De folders voor wie zijn ze bedoeld? - potentiële doelgroep? of 

potentiële NEI coach? wordt nieuw agendapunt 

nieuwsbrief : balance farma heeft de vvnt zich gepresenteerd.  

fb is overgedragen en er is een gesloten fb groep 

discussie die nog loopt over het bordje. Bordjes zijn op. Jacqueline 

meent dat er in dropbox de pdf van zit. 

bekendheid via een filmpje promoten/powerpoint 

balens wkkgz 

ondernemersavond van diverse opleidingen etc aanwezig, afspraak in 

aalten op de avond van het afstuderen is nog niet gerealiseerd. Zijn 

mogelijk momenten om ons als vereniging te laten zien 

doelen van de vvnt. er zijn 5 summiere doelen, er is geen missie, visie 

etc op papier. Nei landelijk sterk op de kaart, loskomen etc is een 

document dat staat in dropbox. Heet doelen vvnt. Was de bedoeling om dit 

in de ALV te doen.  

banner: is nieuw. Is een bruikleenovereenkomst overeenkomst voor 

gemaakt. Zit klein los pinnetje, dat je zeer gemakkelijk los raakt. 

Controleer en checken bij terugbrengen. Banner is bij Hanny. En de 

beachvlaggen ook. 

opleiders in nederland en accreditatie staat in dropbox, en losse 

aantekeningen die Jacqueline heeft gemaakt met de opleiders (Gina en Jan 

in zoetermeer: heel erg van …. zij hebben en jullie, eilandjesdenken, 

(opleiding BUCO) mensen melden zich daar aan, maar opleiding gaat dan 

niet door, vervolgens melden mensen zich aan bij Jolanda. er zijn geen 

mensen die het over gaan nemen.  

In noord-holland ging het ongeveer gelijk. Nicole is anders, Hetty is 

72. Nicole wees haar moeder iedere keer terecht. Ditte heeft het boekje 

dat Hetty heeft geschreven. Nicole is meer en leerkracht. Ze vullen 

elkaar goed aan. Bijscholing zou ook mooi zijn daar. Ditte zegt ook dat 

ze daarvoor open staan, ze geven ook onderwijs in België. 



In Aalten zit Erna Rensen, is erg enthousiast wil de boel in beweging 

zetten, is blij dat we er zijn. Wil veel…  heeft veel ideeën, stelt 

goede vragen. Wil ook wel spreken op een beurs. Heeft specialisatie over 

geboorte, kan ook bijscholingen over geven. commissie bijscholingen kan 

ook hier bij terecht. contact is wel moeizaam. Nieuw bestuur kan hier 

vervolg aan geven.  

NEI wetenschappelijk maken. ontstaan met Judith de Haas. Geprobeerd om 

op papier te zetten. Daarna is daar niets meer mee gedaan. Judith heeft 

kennis om een onderzoek op te zetten. Mensen moeten echt een of twee 

jaar meedoen in onderzoek. Kost ook veel geld. Er ligt een opzetje. 

statuten moeten aangepast. zie notulen alv. 

nieuwsbrief, inloggegevens zijn doorgegeven. 

wikipedia 

 

5. afscheid nemen van ‘oud’ bestuur 

wvttk,  

charlotte is geaccrediteerd door de KTNO. Er is dus een opleiding bij. 

inventariseren: missie van de vereniging, vanuit daar de visie en de 

strategie bepalen. Missie moet naar binnen. Vereniging van nei 

therapeuten. De NEI verenigt/verbroedering. Charlotte heeft aangegeven 

dat ze de verenigingswebsite wilde maken. Edwin van Ditte kan hier ook 

aan werken.  

In de energie van de ALV gaan we voor het verbinden van NEI coaches.  

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 

- zichtbaar maken wat opleidingen/cursussen is voor opgeleide NEI 

coaches 

- NEI coach kan zichzelf zichtbaar maken 

- platform zijn voor potentiële klanten 



- platform voor de leden 

- groei van de de vereniging 

- zelfsturende regionale groepen met aanbod op platform (Hanneke?) 

- leden kunnen zelf initiatieven nemen en krijgen hiervoor de tools 

(blogs, gezondheidsbeurs, inschrijven…) 

- verzachten 

 

mededelingen,  

volgende vergadering via datumprikker over 2/3 weken. in overleg 19 

april 13.00 uur, is nog onder voorbehoud. 

 

rondvraag,  

 

actie items 

- website bekijken en onderhanden nemen 

- nieuwsbrief 

- hanneke wordt na de vergadering op de hoogte gebracht door Vicky 

 

 

 

 


