vvnt notulen

vijfde vergadering vvnt
wychen / marskramer 50 / 10-13.00 uur

AGENDA
opening,
geopend om 10.16 uur

vaststellen agenda,
VVNT agendapunten
VVNT agendapunten | 105 min.
- V
 aststellen notulen vorige vergadering | notulen worden vastgesteld
- P
 lan ledenwerving (ook welkomstbrief) | Ledenwerving: gedeeld worden de

diverse ervaringen met de leden. Die lopen uiteen. Van zeer tevreden tot (mn
oude leden) wrevelig).
Stappen ledenwerving:
●

welkomstbrief: voor als mensen lid zijn. Hier zet je niet alles in, maar
je informeert ze hoe gaat het in de vereniging. (in maart alv, workshop
die niet betaald hoeft te worden, coördinatoren intervisie, etc)

●

facebookgroepen; Charlotte stopt hier energie in. besloten groep :

vereniging van nei therapeuten: staat nu niets op heeft 45 leden.
Openbare groep: vvnt : h
 eeft 325 leden. Op fb ook de evenementen,
workshops communiceren.
●

grote nieuwsbrief aanmelders: die gaan we pas benaderen als de website
klaar is.

●

opleiders ; folder maken die kan worden uitgedeeld aan hun klanten.
Praatje met de opleiders moet gepland, look van de website

●

huidige leden ; via de nieuwsbrief kijken of mensen elkaar warm kunnen
maken.

●

beurs ; folder die bij de opleider ligt hier beschikbaar stellen.

Met herinnering is alles meegestuurd, via de post. Stand van zaken: 10 mensen
niet betaald. We laten dit gaan tot de volgende vergadering. Daarna
telefonisch contact.
We hebben gehoord dat door sommige mensen het ‘te stil’ wordt gevonden. Plan
nu is.
- Beurs | Hanneke heeft diverse mailtjes doorgestuurd, we hadden vorige
vergadering 12 m2 vastgesteld. Body and Mind. We kiezen voor MIND. Charlotte
laat een mooie achterwand zien die je kan ontwerpen voor de beurs. Charlotte
gaat zich hier verder in verdiepen en gaat prijzen opvragen. Leidend wordt de
nieuwe vormgeving. 3x4 m is de stand.
Voorstel van Vicky: nieuwsbrief gebruiken om aan leden te vragen wie dit wil
coördineren.
●

Hanneke en Hanny.

●

Aan het eind van de beurspresentatie meegeven, kaartje met informatie
met je naam erop.

●

In beperkte tijd mini sessie weggeven.

●

Pennen meegeven.

●

Ditte heeft klapstoeltjes. Prijsvraag? Als je iets weggeeft… we hebben
75 leden, zijn 75 prijzen… Naam email adres woonplaats op kaartjes…
Welke leden zouden hier in willen faciliteren. Is voor de
beurscommissie.

●

Informatie over leden die mee willen doen, kunnen in mijndyad.

- Folders: ledenwerving + iets voor op beurs |
●

op de beurs: kaartjes waarop staat wie je hebt gesproken en waar je meer
informatie kan halen.

●

tekst maken voor de folders kan via de teksten van de website. sfeer van
de website wordt daar leidend. A5 voordelen van lid worden op de
leaflet.

- Workshop alv |
●

workshops kan je inplannen in mijn dyad.

●

datum vaststellen zaterdag 2e helft maart 14, 21 of 28 maart.

●

idee nu is workshop van Jan Visscher? Vorige levens?

●

IEMT?

●

10- 12 uur ALV daarna workshop pauze 1- half 3 en na pauze 3 tot half 5

●

bestuursorganisatie

●

roy martina?

- Bijscholing |
●

in mijn diad wordt workshop gedeeld. dan kunnen ze zich via een link
inschrijven.

●

het kan op 2 manieren in de nieuwsbrief.

●

1 augustus is deadline voor het laten weten. Er zijn meer mensen die
interesse. 55 euro voor leden, 75 voor niet leden. Als niet-leden zich
aanmelden voor vvnt, lidmaatschap erbij nemen (vicky maakt hier een
verhaaltje van voor in de nieuwsbrief).

●

korting vragen voor IEMT is Hanny mee in onderhandeling

- Notulen alv bespreken + actiepunten destilleren | HUISWERK voor iedereen!.
- Plan contact opleiders: bordjes? + gratis lidmaatschap? |
●

we hadden vorige vergadering gezegd dat alle opleiders een bordje
kregen. Vicky stelt voor om alle opleiders lid te maken. Iedereen is
voor. Vicky maakt een brief en benoemt het gratis lidmaatschap. 1x per
jaar persoonlijk contact (suggesties, ideeen, workshops).

●

Ditte benadert Nicolle voor het geven van workshop/kortingmogelijkheid
via vvnt lidmaatschap.

●

afvaardiging van 2; Ditte en Vicky

- Stand van zaken actiepunten |
●

bijgewerkt

- Nieuwsbrief leden |
●

schrijven door Vicky, la posta. Vicky handelt de nieuwsbrief af.

wvttk,
mededelingen,
nieuwe data voor vergaderingen staan in de app groep. 3 sept 12 november 14
januari 10-13.00 uur.

rondvraag,
Hoe is het met de website? 3 weken zal monkey v waarschijnlijk hiermee bezig
zijn.
Nei-therapeuten.nl adres is nog niet de verhuiscode van, het e mailadres is
daar niet van geldig.

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)

nieuwe bordjes bestelling
plaatsen voor 50 bordjes

15 mei 2019

Hanneke

intervisie coördinator vanuit
bestuur:
Wies regio eindhoven

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

charlotte

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

charlotte
maakt lay
out
vicky tekst

folder voor nieuwe leden die bij
opleiders wordt verspreid

september

vicky ditte

praatje/overleg met opleiders

januari 2020

volgorde:
Hanny,Charlo
tte, Vicky,
Hanneke
definitief
maken

concept welkomstbrief bekijken
dit Ditte heeft geschreven en
aanvullen/verbeteren met elkaar

zsm kan pas gebruikt
worden als website er is
15 augustus

charlotte

square concepts benaderen voor
factuur en hun verhuiscode

zsm

charlotte

aankleding beurs; ivm
achtergrond offerte maken pennen
en achterwand

9 sept

hanneke /
hanny
charlotte
(knop)

beurs voorbereiden
nieuwsbrief knop helpen en
voorbereiden
vergadering afspreken

Hanny

beurs begeleiding

6-7-8-9 sept

Hanneke en
Hanny

hanneke

vicky

charlotte

hanny

charlotte

vicky

iedereen

hanny

hanneke

coördineren beurs
hanneke contactpersoon
hanny co
vastleggen beurs

zsm

tekst leaflet voor nieuwe leden

9 sept

leaflet layout

IEMT voor de alv benaderen 4 uur
workshop

9 sept communicatie via
app

Jan Visscher voor de alv 4 uur

9 sept communicatie via
app

nieuwsbrief
workshop van Patricia
korting Jan benoemen
stembevrijding
mensen voor de beurs

zsm

notulen ALV lezen en reageren
naar VICKY
actiepunten eruit halen

voor 23 juli

joep benaderen voor
intervisiegroep NEI in limburg
emailadres en telefoonnummer op
website

9 sept

gezondheidsbeurs vastleggen

charlotte ea

nog 10 leden niet betaald, na de
schoolvakantie dit oppakken en
mensen dan evt bellen

charlotte

facebook evenementen aanmaken
leden in besloten fb gooien
niet leden eruit

voor sept

charlotte

uitdraaien ledenlijst met
mailadressen en aan vicky geven
ivm nieuwsbrief

voor sept

besluitenlijst

opleiders krijgen gratis lidmaatschap en bordje

alleen folders voor nieuwe leden
uitgestelde agenda items
1. notulen ALV bespreken + actiepunten destilleren (o.a. statutenwijziging,
wikipedia)
2. wetenschappelijk onderzoek

items die weer geagendeerd moeten worden
Beurs
folders voor vvnt en de opleiders
alv bedenken workshop activiteit
notaris

