
vvnt  notulen 

vierde vergadering vvnt 
 

10 juni 2019/zebrastraat nijmegen/ 10.00 uur 

 

AGENDA 

opening,  

vaststellen agenda,  

VVNT agendapunten  

- Vaststellen notulen vorige vergadering ; notulen worden vastgesteld. 

- Ledenwerving, o.a. aspirant-leden (nog in opleiding + mogen zij al lid 

worden?) ; communiceren op de website. Aanvragen bij bestuur, en beoordeling, 

wanneer ben je begonnen, diploma controle. Charlotte krijgt deze taak.  

Vicky voegt toe: tekst van website kort lijstje met als je overweegt om lid te 

worden, en tekst voor als je lid bent. Voorstel, ‘welkomstbrief’ maken die 

gestuurd kan worden. 

Ditte wil tekst voor ‘welkomstbrief’ wel schrijven, heeft speerpunten nodig. 

Vertrekpunt: vanuit nieuwsbrief. ALV in maart, aansluiten bij intervisie 

groep. 

Leden werven is ook actief ondernemen. Plan maken? Wordt opgeschoven dit punt.  

- Beurs : Hanneke heeft dit uitgezocht. Altijd aanmelden. Vanaf december wordt 

het duurder. Hanneke vraagt een offerte op voor stand van 4 x 3. Aankleding 

etc. worden in volgende vergadering meegenomen. Duidelijk is dat we zo min 

mogelijk bijhuren. 

- Website : rekening van square concepts wordt besproken. Er is veel 

onduidelijk. Vicky heeft met jacq contact gehad over exonet en square 

concepts. Zeer onduidelijke communicatie vanuit square concepts. Charlotte is 



in het bezit van een rekening waarop blijkt dat er tot oktober betaald zou 

zijn voor de updates van wordpress en de hosting. 

Conclusie: square concepts heeft een wanprestatie geleverd. Charlotte gaat de 

verhuiscode voor nei-therapeuten.nl opvragen.  

De vereniging moet de rechtspersoon voor de website worden. Op mijndomein een 

account aanmaken waardoor de VVNT eigenaar wordt van alle domeinnamen. De 

VVNT-website kan pas overgezet worden indien de nieuwe website klaar is. 

Huidige website: aangepast is tarief. Als bestuur zijnde zijn we allemaal 

beheerder. We zoeken bestuurders… weghalen.. Dingen die niet meer waar zijn 

moeten eraf. afgesproken wordt dat Ditte dit nazoekt krijgt de vrije hand om 

dit aan te passen. 

Nieuwe website: 

? is het slim om foto’s van buisjes ed te maken? van Pixabay kunnen 

rechtenvrije foto’s worden genomen.  

Voorstel: 1 iemand doet een voorzet, 1 iemand gaat foto’s zoeken. geen buisjes 

en biotensors… mensen en hun emoties en hun klachten. We willen de vrijheid 

weergeven. Van klacht naar kracht. herkenning. 

idee: mogelijk filmpje van een consult met dieren (hanneke). eventueel 

filmkanaal maken waar bijvoorbeeld ook de animatie van charlotte staat. 

Zoekterm ‘ervaringen met NEI’: kan van poositiefs website afhalen. (ditte) 

taakverdeling:  

vicky : Homepagina : mooi krachtig stukje 

2 zoektermen: wat is nei, hoe werkt nei: hanneke - ditte als meelezer. Vicky 

vist de FAQ eruit. eventueel vragen nemen en antwoorden aanpassen.  

blog: leden mogen zelf hun blog toevoegen; werken met categorieën: ZOALS, 

algemeen,, zwangerschap en baby’s, alleengeboren tweelingen, kinderen, 

chronische ziekten, dieren, persoonlijke groei, ontwikkeling, vastlopen, 

angst, keuzestress.  

neitherapeut in de buurt: gaat monkey vision bouwen, kunnen ze van de oude 

website halen. Is dit een complete database? charlotte houdt deze bij.  



voorbeeld stukje schrijven: iedereen maakt zijn eigen stukje, sturen naar 

Vicky. 

info voor NEIers zelf: geschreven door Vicky, moeten we allemaal lezen. 

agendafunctie: hanny houdt hem bij, graag soort van kalender waarop iets kan 

worden gezet 

regio: Hanneke is daar mee bezig. oproep op de website plaatsen voor werkgroep 

maken. Zodat het kan ontstaan. We gaan niet trekken en sleuren.  

redigeren website: Hanny 

forum: nog beslissen wie forum gaat beheren 

kleurstellingen website: blauw als basis, de kleurcode is bekend. Het palet 

kan monkey vision dan samenstellen, die kleurstelling wordt dan de nieuwe 

huisstijl. 

documentenbibliotheek: charlotte heeft ze allemaal in dropbox staan. Charlotte 

categoriseert, ditte maakt e-books ervan. Voel je vrij om op te schonen. 

ledenlijst: halen we van de website af. 

bestuur: foto en wie je bent.  

beheergedeelte leden: monkey vision. 

- Mailadressen vaststellen + wie gaat welke ...@vvnt.nl beheren : we besluiten 

tot twee emailadressen info@vvnt.nl en administratie@vvnt.nl 

charlotte beheert: administratie   en hanny info. 

lidwordenknop; actief houden, via charlotte 

- Contact met opleidingsinstituten : vorige bestuur heeft bezoeken gebracht 

aan alle opleidingsinstituten. Via opl instituten vinden we nieuwe leden. Als 

je dit doet, is nieuw foldermateriaal nodig. Vicky geeft aan dat er nog geen 

contact is geweest met de opleiders. Besloten wordt om een mail te schrijven 

en dat Vicky daarna met de opleiders contact opneemt. 

- Folder? Voor ledenwerving, of? : probleem van de communicatie is geweest dat 

het niet duidelijk was voor wie de folder bedoeld was. website kleuren worden 

de huisstijl voor de folder 

mailto:info@vvnt.nl
mailto:administratie@vvnt.nl


 

- Toegang tot documenten voor alle bestuursleden : charlotte zoekt uit of het 

bijvoorbeeld via stack te delen met een account vvnt 

- Nieuwsbrief: doel + doelgroep(en) vaststellen, inhoud, middel, wie :: ging 

altijd via mailchimp. 2 lijsten (leden? en degene die zich heeft aangemeld 

voor de nieuwsbrief?) de lijsten hebben een naam: alleen leden krijgen nog een 

nieuwsbrief. Er komt nog een laatste nieuwsbrief, waarin wordt gecommuniceerd 

dat het gaat eindigen en dat je lid kunt worden van de VVNT 

Ook in Mailchimp moet de huisstijl worden aangepast. Vicky wil het graag naar 

la posta overhalen. 4x per jaar een nieuwsbrief. Belangrijk om de leden hierin 

te blijven ondersteunen!  

- Planning volgende bestuursvergadering(en) : 9 juli 2019 bij charlotte 

Marskramer Wijchen  

voorstel: datumprikker Vicky doet voorstel voor moment in september, november, 

januari, februari is beurs. 

- reiskostenvergoeding : gestuurd door Charlotte 19 cent / km, indienen via 

formulier 

wvttk, 

kvk: ingekomen post. Dubbele functionarissen / adres? Vicky heeft gebeld Het 

gaat erom dat Jacqueline nog is ingeschreven. En het adres staat nog op de 

baljuwstraat in Oss. Vicky regelt de afhandeling. 

mededelingen,  

- 

rondvraag,  

- 

actie items, 

blauw is gedaan! 

Wie  Wat  Wanneer klaar 



charlotte  ledenadministratie  volgende vergadering 

?  Wijziging statuten  ? 

Ditte + 
Vicky 

Offertes website vragen bij 
Edwin en Charlotte 

Volgende vergadering 

vicky  begeleidend bericht op factuur 
versturen en lidmaatschap 

2 weken tot versie 
4 weken versturen (voor 1 
juni) 

 charlotte   nieuwe bordjes bestelling 
plaatsen voor 50 bordjes 

15 mei 2019 

Hanneke  intervisie coördinator    volgend op de website 

Hanny  square concepts uitzoeken  voor volgende vergadering 

edwin/ditte  neitherapeuten.nl  lopend 

Hanneke  gezondheidsbeurs  offerte in aanvraag 

charlotte  declaratie voor reiskosten  voor 10 juni 

charlotte  opschonen drop box  voor 10 juni 

ditte   mail opschonen  voor 10 juni 

hanny/hannek
e/vicky 

besluit offerte website  zsm 

hanneke  voorbeeld besluitenlijst, 
actielijst, excel voorbeeld 

voor 10 juni 

ditte  schrijven welkomstbrief  9 juli 

charlotte  bij mijn domein de VVNT 
registreren 

9 juli 

ditte  vvnt website fouten weghalen  9 juli 

hanneke  website: wat is NEI/hoe werkt 
NEI 

ditte als meelezer, ze 
sturen dit eerst naar 
elkaar 

vicky  website: FAQ aanpassen  hanneke stuurt vicky 
tekst waardoor ze FAQ kan 
samenstellen 

vicky  opleiders benaderen eerst mail 
dan bellen 

terugkoppelen zodra klaar 



charlotte  documenten delen via stack?  terugkoppelen zodra klaar 

charlotte   herinnering sturen naar ong 25 
leden die nog niet betaald 
hebben 

9 juli 

besluitenlijst 

Lidmaatschap voor leden die komen van - opleidingsinstituut Jolanda 

Vleugel, - in-care, - praktijk Charlotte, - coach4all, - Bucotrainingen. 

(moet in informatie op de website worden opgenomen). Beslissing is nu 

dat nieuwe leden opgeleid moeten zijn bij deze 5 instituten. Indien 

anders dan is daarvoor beoordeling bij het bestuur nodig. Lid worden: 

kopie opleiding insturen. 

uitgestelde agenda items 

1. notulen ALV bespreken + actiepunten destilleren (o.a. statutenwijziging, 

wikipedia) 

2. wetenschappelijk onderzoek 

3. communicatie - intern en extern 

a.facebook : doel(groep) vaststellen, inhoud, actie wie doet wat 

b.folders : doel vaststellen, inhoud, actie wie doet wat 

c.reclame 

d.leden werven 

items die weer geagendeerd moeten worden 

Beurs 

folders voor  vvnt en de opleiders 

alv bedenken workshop activiteit 

notariopleiders bordjes vvnt geven? 

 


