
vvnt  notulen 

zesde vergadering vvnt 
 

apeldoorn/ / 10-13.00 uur / 9.3.2019 

aanwezig: iedereen 

AGENDA 

opening,  

geopend om 10.14 uur 

vaststellen agenda,  

VVNT agendapunten ; agenda wordt vastgesteld 

- Vaststellen notulen vorige vergadering | notulen worden aangevuld: datum 

erop vermelden en de aanwezigheid, 2 punten in de actielijst zijn dubbel. 

- Financiën: contributie 2019, fluctuaties ledenaantal | 15 min. : op 2 na 

zijn alle mensen hun betaalverplichting nagekomen. Er zijn nieuwe leden 

aangemeld. Op dit moment zijn er 73 leden. Charlotte gaat de ledenlijst 

up-to-date maken. 

- Eisen lidmaatschap en accreditaties opleidingen | 10 min. : in de notulen 

van de ALV stond; accreditatie loslaten en leerplannen beoordelen. De 5 

bekende opleidingen zijn toegelaten. Als je ergens anders een opleiding hebt 

gedaan, laat je dit de vereniging weten. Charlotte gaat opleidingen/diploma’s 

controleren. 

- Workshop Patricia | 10 min ; 17 aanmeldingen nu. Er zijn nu nog 3 plaatsen 

beschikbaar. Iedereen zet het in zijn eigen groep nog uit! Nog geen lid, dan 

lid worden… Als je je nu aanmeldt, heb je het lidmaatschap bijna voor niks. Er 

gaat nu ook een mogelijkheid komen voor de betalingen te doen. vol=vol 

- Workshop ALV | 15 min. : Jan Visscher, geeft cursussen in weekenden. Het is 

mogelijk, Hij kan afstemmen en kijken wat er nodig is. Daar op ingaan is 

mogelijk.  



IEMT: aanbod is er voor 250 euro. Met de pendel hebben we gekozen voor Jan. 14 

of 21 maart op een zaterdag. Charlotte voert het overleg.  

Voor IEMT willen we dan een workshop organiseren. Hanny gaat overleg voeren. 

Mei of juni, aantallen en co-trainers regelen.  

Als mensen zelf een workshop willen geven, mogen ze het ook via de VVNT 

kanalen promoten.  

Ruimte laten we nog liggen tot de datum duidelijk is. Ditte gaat dit oppakken. 

- Website | 10 min. : Vicky is er druk mee geweest. Eerste versie was shit. We 

gingen ervan uit dat ze content gingen vertalen naar een beeld. Daarin liepen 

de dingen niet. Punten zijn besproken, Vicky neemt het mee. Bestuur is 

geschrokken over de vorderingen, kunnen niet doorvertalen naar de rest. 

Termijn moet eraan gesteld worden. Meegenomen kan de uitstraling van super 

tiny. Charlotte vraagt offerte aan. Met agenda, forum; Vicky stuur Charlotte 

de info over de plugins etc.  

- Beurs | 15 min. : beurs gaat Hanneke vandaag aanmelden. Er zijn ook al 

mensen die willen meehelpen. Vicky zet hem ook nog in de nieuwsbrief.  

Charlotte kan al zien voor welke dagen er mensen zijn. Wies moet nog gecheckt 

worden of ze echt wel 4 dagen beschikbaar is. Hier draagt Hanneke zorg voor. 

● Pen: #vanklachtnaarkracht - NEI    www.vvnt.nl,  

● drinkflessen? : prijs/mogelijk idee vanuit budget ALV 

● beurswand in een bouwpakket 3D met verlichting 

● visitekaartjes; met verwijzing naar mensen 

● presentatie met klachten (ditte) 

- Concept welkomstbrief | 10 min. : zsm doorsturen allemaal. Iedereen een 

week…  

- Folder | 10 min.: volgt na website 

- Notulen ALV + actiepunten destilleren  | 10 min. : tekstueel zijn de zinnen 

minder mooi. PDF bestand is moeizaam aanpasbaar. De notulen moeten de volgende 

ALV worden goedgekeurd. We laten de notulen voor wat ze zijn. VVNT-ledendag. 

 



- Stand van zaken actiepunten | 10 min.: 

Actiepunten:  

● tekst voor wikipedia in de planning. Carlieke stafleu heeft hulp nodig 

bij het omschrijven NEI op wikipedia. Carlieke moet benaderd worden. 

Vicky. 

● Wetenschappelijk maken van NEI, Judith de Haas. kan niks over in de 

nieuwsbrief. Broeit bij Hanny 

● Het tussentijds kunnen aftreden van de leden en kunnen benoemen, moet 

bij de notaris veranderd worden. Punt op de volgende ALV 

agenda.(contributie gehalveerd, fondsen gericht inzetten, om dit te 

realiseren moet er een notaris via stemming. Volgende ALV kunnen we dit 

opnieuw in stemming brengen).  

● huishoudelijk reglement : ditte doet voorstel voor aanpassing voor de 

ALV 

- Nieuwsbrief | 10 min. ; link naar de facebookgroep die Charlotte heeft 

geupdate. Charlotte maakt een link voor Vicky, zodat de groep up-to-date kan 

worden gehouden. 

 

 

wvttk, 

mededelingen,  

nieuwe data voor vergaderingen staan in de app groep. 3 sept 12 november 14 

januari 10-13.00 uur. 

rondvraag,  

 

 

actie items, 

blauw is gedaan! 

Wie  Wat  Wanneer klaar 



charlotte  ledenadministratie  volgende vergadering 

     

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 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 

hanneke  voorbeeld besluitenlijst, 
actielijst, excel voorbeeld 

voor 10 november 

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 

november 

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 
half oktober 

charlotte  square concepts benaderen voor 
factuur en hun verhuiscode 

zsm 

charlotte  aankleding beurs; ivm 
achtergrond offerte maken pennen 
en achterwand 

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 

coördineren beurs 
hanneke contactpersoon 
hanny co 

 

hanneke 
vastleggen beurs  zsm/4 sept 

vicky 
tekst leaflet voor nieuwe leden  12 november 

charlotte 
leaflet layout   

hanny 
IEMT voor de alv benaderen 4 uur 
workshop  

9 sept communicatie via 
app 

charlotte 
Jan Visscher vastleggen voor 14 
of 21 maart 

zsm voor oktober 
 



vicky 
nieuwsbrief 
 

zsm 

iedereen 
notulen ALV lezen en reageren 
naar VICKY  
actiepunten eruit halen 

voor 23 juli 

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

9 sept  

 
   

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 

charlotte 
controleren diploma’s   voor november 

iedereen 
promoten workshop patricia   voor workshop nog 3 

mensen werven 

ditte 
zoeken ruimte vvnt ledendag  nov 

ditte 
klachten presentatie  beurs 

ditte 
doorsturen doorsturen 
welkomstbrief concept 

hanny@poositief.nl 

vicky 
carlieke benaderen ivm wikipedia 
tekst 

nov 

ditte  
huishoudelijk reglement 
doorspitten ivm vvnt ledendag 
voorbereiding 

 

charlotte 
supertiny offerte opvragen  voor nov 



vicky 
terugkoppelen monkey vision 
gesprek via app 

 

charlotte 
vraag aan mariette of ze 
accountant om het jaarverslag te 
maken… in ruil voor gratis 
lidmaatschap begroting 300 euro 

 

besluitenlijst 

● opleiders krijgen gratis lidmaatschap en bordje 

● alleen folders voor nieuwe leden 

● de ALV noemen we miv heden: VVNT ledendag 

● we gaan de statuten niet tussentijds bij de notaris aanpassen. 

uitgestelde agenda items 

 

1. wetenschappelijk onderzoek 

2. wikipedia artikel 

 

items die weer geagendeerd moeten worden 

 

● folders voor vvnt en de opleiders 

● website 

● huishoudelijk reglement 

● vvnt ledendag 

● accountant 

● beurs 

● voorbereiding officiële stukken alv 

 

 

 

 


