
vvnt  agenda 

tweede vergadering vvnt 
 

19 april 2019 / 13.00 UUR / amersfoort  

aanwezig: Ditte, Hanneke, Vicky en Hanny 

afwezig: Charlotte 

AGENDA 

opening,  

vicky heeft er zin in :), hanneke huisperikelen.., ditte in veel beweging 

hanny veel ideeën  

vaststellen agenda (met tijdsplanning) 

1) vaststellen notulen eerste vergadering en actiepunten definiëren in de 

tijd. 

2) notulen vorige vergadering vastgesteld 

3) notulen alv bespreken ; statuten wijziging en naamswijziging bij kvk 

statuten wijzigen bij notaris laten we nog even liggen. 

4) actiepunten formuleren (o.a. statutenwijziging) 

5) vaststellen contributie (nu); jaarverslag VVNT; geen begroting voor dit 

jaar.  

Uitgangspunt contributie zo laag mogelijk houden. Wat je extra wilt; 

daarvoor betaal je apart. Mocht bij groei van de vereniging meer 

mogelijk zijn, dan gaan we dan verder kijken. We zijn geen 

beroepsvereniging. Aanmelden bij VVNT is start van je jaarlidmaatschap. 

Via mijn dyad.nl kan Charlotte dit regelen. Ditte geeft aan dat dit 

administratief veel werk is, ivm transporteren naar nieuwe boekjaar. We 

besluiten: Per kalenderjaar wordt je lid. Naar rato als je later 

instroomt. Je moet altijd opzeggen voor 1 december.  

studententarief: om gedoe en controleperikelen te voorkomen geen 

studententarief 



 

Bordje VVNT: los betalen 

6) lidmaatschapseisen formuleren (uitgangspunt ALV)  

aantal - bedrag. leden van nu moeten kostendekkend zijn. We geven elkaar 

een jaar om te groeien. Nu zijn er 70 leden. 5400 staat nu op de bank. 

kosten zijn redelijk onduidelijk:  

website  1000 euro 

bankkosten:  150 

accountant:  300 

vergaderen reisk:  800 

beurs: 2000 

onvoorziene reservering:  500 

alv incl workshop      1500 

boekhoudprogramma 250   dus kosten ong 6500 euro/jaar nodig 

er zijn nu 70 leden voor 120 euro per jaar lid 

Besluit: het is voor de vereniging erop of eronder dit jaar. We moeten 

groeien. Interen op de eigen reserves is oke.  

65 euro per persoon per jaar dus groei dit jaar naar 100 personen, dan 

kunnen we met dit budget toe. 

 

7) communicatie - intern en extern 

a) vorm: hoe willen we ons presenteren als vereniging, bijv. 

kleurwijziging, wijziging van focus (meer intern) 

plan maken: wat wil je waar vertellen, via welk medium. Missie en visie 

en dat moet vertaald worden in de communicatieboodschap. Gaat houvast 

geven aan de communicatie en wanneer. Voorstel: boodschap helder en dan 

vertellen. 



Missie: de vereniging verbindt de kracht van de potentie die nei in zich 

heeft 

Visie: de leden verbinden zich door het krachtige potentieel van nei uit 

te stralen 

met wie:  (primair) doelgroep leden, potentiële leden en (secundaire 

doelgroep) potentiële cliënten (mensen met een klacht) 

wat: verbinding met therapeuten onderling, (intra: contacten met andere 

leden en extern; kennis en kunde uitbreiden) zoals informeren, nieuwe 

ideeën/kennis opleidingen,  workshops, intervisie, diensten waar je 

gebruik kan maken van kennis en kunde onder de leden, ; handvatten geven 

aan de leden, plek geven op bijv landingspagina,  

potentiële leden: doel niet meer potentieel maar lid 

potentiële cliënten: tweeledig doel: informeren en in verbinding brengen 

met een therapeut. wat wil je echt vertellen, wat is noodzakelijk (lean 

and mean starten). 

b) website: doel vaststellen voor de leden, de aspirant leden en de 

nieuwe cliënten, inhoud (o.a. platform voor leden erbij) wie doet wat. 

Hoe treed je met de website naar buiten: naar buiten om zichtbaar te 

zijn voor potentiële klanten. In de facebook groep zitten nu niet alle 

NEI leden van de VVNT. er zitten dubbelingen in de website van de VVNT. 

Facebook is vluchtig, moet een moderator op, kunnen documenten in worden 

geplaatst, zijn moeilijker vindbaar) data voor workshops kunnen 

aangemaakt worden. Simpel en niet te duur. De groep is er al, hoeft niet 

van alles aan te worden gedaan. Punt wordt geparkeerd.  

Edwin wordt gevraagd om een gemoduleerde offerte te maken 1) zoekfunctie 

naar therapeuten, 2) therapeutenregister 3) 

antwoordformulier/contactformulier 4) wat algemeen beschikbaar is op het 

web is beschikbaar voor cliënten 5) inloggedeelte voor 

therapeuten/afgeschermd en Charlotte maakt een voorstel. De discussie is 

in hoeverre het relevant is of we voor toekomstbestendigheid gaan, of zo 

snel mogelijk iets in de lucht wat werkt. Eerst dit jaar doorkomen is 

het belangrijkst. perspectief in het achterhoofd dat we zo lean and mean 

de site in de lucht willen krijgen en de toekomst nog onzeker is. 



Ledengedeelte moet aandacht krijgen 1. agenda bijscholing met info 2. 

platform voor intervisie groepen (liefst die je op een kaart kunt zien 

met tel nummers) 3. kortingen bij bijscholingen (en al het aanbod moet 

tekstueel en inhoudelijk worden aangeleverd) 4. prikbordachtige functie 

met een vraag die door andere wordt aangeleverd, casus delen/online 

intervisie stukje/forum 5. meldfunctie als er daar iets gepost wordt 

(als er wijzigingen zijn).  

 

kosten die eenmalig zijn en jaarlijks terugkerend zou fijn zijn in het 

overzicht. 

c) facebook: doe(groep) vaststellen, inhoud, actie wie doet wat; wie is 

nu beheerder. 

d) folders: doel vaststellen, inhoud, actie wie doet wat 

e) nieuwsbrief: doel vaststellen, inhoud, actie wie doet wat 

f: bordjes vvnt: met/zonder borg, offertes bespreken, aantal, 

inventarisatie stand van zaken, actie wie doet wat 

g)opleidingsinstituten: onze en hun verwachtingen helder krijgen, actie 

wie doet wat 

h) gezondheidsbeurs: ja/nee/andere, actie wie doet wat, inventarisatie 

van andere beurzen, budget weten, tijdsplanning 

i)reclame: o.a. balance pharma, actie wie doet wat 

j) wetenschappelijk onderzoek 

k) wikipedia vormgeven 

l) leden werven 

7. bijscholing, binnengekomen via de werkgroep; onder de leden kijken en welke 

kwaliteit het heeft. lijstje aanbieden, met mensen die korting geven of 

platform zijn. 

a) hypenzo.nl 

b) www.marjavis.nl 



8. opschonen overdrachtsdocumenten/gegevens herstructureren/opruimen/in kaart 

brengen en verdelen (o.a. dropbox) 

9. regionale intervisiegroepen initiëren/ organiseren 

10. planning bestuursvergaderingen 

9 mei ochtend vergadering kekerdom weverstraat 96A 

tot aan zomer iedere maand afspraak 

wvttk, 

mededelingen,  

rondvraag,  

actie items 

wie wat wanneer klaar 

statuten 

opvragen offerte     charlotte vicky 

edwin ditte 

 

 

besluitenlijst; 

 

Per kalenderjaar wordt je lid. Naar rato als je later instroomt. Je moet 

altijd opzeggen voor 1 december.  

Besluit contributie: het is voor de vereniging erop of eronder dit jaar. We 

moeten groeien. Interen op de eigen reserves is oke. 65 euro per persoon per 

jaar dus groei dit jaar naar 100 personen, dan kunnen we met dit budget toe. 

 

besluit website: even geparkeerd. offertes opvragen zie notulen 


