Nieuwsbrief VVNT - juli 2019

Bekijk de webversie

Beste {{voornaam}},
In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:
ledenaantal
nieuwe website is live
ledendag VVNT verzet naar woensdag 25 maart 2020
hulp bij gezondheidsbeurs 2020
introductiedag Chi Neng Qigong vervalt
besloten groep op Facebook

Ledenaantal
Op het moment van schrijven hebben we 78 leden. Sinds de vernieuwde website online is,
hebben zich weer een aantal nieuwe leden aangemeld. Welkom allemaal!

Nieuwe website is live
Hoera! Op woensdag 20 november is de vernieuwde VVNT-website online gegaan. Op die dag
hebben jullie allemaal 2 mailtjes gehad: 1 van info@vvnt.nl met uitleg over de nieuwe website en
1 van wordpress@vvnt.nl met je persoonlijke inloggegevens. Al een aantal leden heeft zijn/haar
profiel gevuld met alle informatie. We willen iedereen vragen die dat nog niet heeft gedaan om dit
uiterlijk voor 31 december van dit jaar te doen. Zo zijn we goed vindbaar voor elkaar. Helemaal
top als je ook een portretfoto plaatst!
Als je op de website van je praktijk een logo en/of vermelding van het VVNT lidmaatschap hebt
staan, is het leuk als je daar een link naar www.vvnt.nl van maakt. Goed voor de vindbaarheid.

Ledendag VVNT verzet naar woensdag 25 maart 2020
Na intern beraad en in afstemming met de vereniging hebben we de ledendag verzet naar
woensdag 25 maart 2020. Op deze dag komt Jan Visscher van de Leonardushoeve een workshop
geven. Zijn aanbod is afgestemd op de aanwezigen, dus als je erbij bent gaat dat zeker voor jou
kloppen. Thema’s die o.a. aan bod komen:
bewustworden van je eigen energieveld en dat van anderen
optimaal gebruik maken van je voelende vermogen
een veilig veld neerzetten voor jou en je cliënt
je ruimte innemen, beschermen en schoonhouden
We gaan vooral veel zelf ervaren en voelen. Het wordt een hele praktische workshop op het
gebied van energetisch werken.
Verder zullen we op deze dag in zo kort mogelijke tijd aan onze verplichtingen als vereniging
voldoen door jullie de jaarstukken van 2019 en een aantal praktische zaken ter stemming voor te
leggen in een algemene ledenvergadering (ALV). Ook zorgen we voor een heerlijke lunch en
maken we tijd vrij om ideeën uit te wisselen en bij te praten.
De ledendag wordt gehouden op de locatie van een van onze leden Debora Davidson Descelles:
Sint Agnetenweg 45, 6545 AW Nijmegen. Inloop met koffie/thee vanaf 9:30 uur, start programma
om 10:00 uur en afsluiting rond 16:00 uur. Deelname aan de ledendag is kosteloos.
Voor een goede organisatie is het fijn als we weten wie er komt. Meld je aan in de besloten
ledenomgeving van de website op het tabblad agenda, of ga er direct heen via deze knop:

aanmelden ledendag 25 maart 2020
Hulp bij gezondheidsbeurs 2020
Op 6, 7, 8 en 9 februari 2020 staan we met de VVNT voor de 2e keer op de Nationale
Gezondheidsbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Belangrijk doel is om NEI te promoten en potentiële
klanten voor leden aan te trekken. We hebben de bemensing van de stand bijna rond en zoeken
alleen nog hulp op donderdag 6-2 (1 persoon) en zondag 9-2 (2 personen). Laat je ons via
onderstaande knoppen weten als jij degene bent die (een van deze) laatste plekken gaat
opvullen? Het is de bedoeling dat we elke dag met een team van 5 leden zorgen voor uitleg over
NEI aan passanten (2 personen) en korte NEI-sessies gaan geven (3 personen). Natuurlijk is er
ook tijd om zelf even over de beurs te lopen.
Om potentiële klanten te trekken organiseren we tijdens de beursdagen een soort loterij. Het idee
is om bezoekers hun gegevens te laten noteren en onder de deelnemers gratis NEI-sessies te
verloten. We willen de deelnemers vervolgens koppelen aan een NEI-er bij hun in de buurt. We
hebben inmiddels zo’n 20 gratis sessies van leden aangeboden gekregen hiervoor, maar dat
mogen er best nog meer worden. Er komen nl. in totaal zo’n 45.000 bezoekers naar de
Gezondheidsbeurs. Dus als je een (of meerdere) NEI-sessies gratis hiervoor beschikbaar wilt
stellen, laat het ons weten via info@vvnt.nl.
Voor exposanten biedt de Gezondheidsbeurs een speciale ticketdeal aan, waardoor wij onze leden
en cliënten van onze leden in de gelegenheid kunnen stellen om een kaartje tegen gereduceerd
tarief te kopen. Hierover in een volgende nieuwsbrief meer.

bemensing donderdag 6 februari 2020

bemensing zondag 9 februari 2020
Introductiedag Chi Neng Qigong vervalt
Helaas zijn er te weinig aanmeldingen voor de introductiedag Chi Neng Qigong die op 31 januari
2020 speciaal voor leden gepland stond. Deze komt daarom te vervallen. Mocht je toch
geïnteresseerd zijn in zo’n dag, kijk dan eens bij het aanbod van het Chi Neng Instituut Nederland
op chineng.nl.

Besloten groep op Facebook
In de vorige nieuwsbrief riepen we je op om je aan te melden bij de besloten Facebookgroep van
de vereniging. Een aantal heeft dit al gedaan, waardoor we nu op 46 leden zitten! Toch kunnen
we ons niet voorstellen dat de rest van de leden geen Facebook heeft. Dus als je een Facebook
account hebt en je hebt je nog niet aangemeld, dan kun je dat via deze link alsnog doen.
We hopen jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen, opmerkingen of leuke ideeën
kun je bij een van de bestuursleden terecht of mailen naar info@vvnt.nl. We wensen je fijne
kerstdagen, een mooi uiteinde en een goed begin!
Warme groet,
Vicky, 06 - 10 52 72 85
Hanny, 06 - 21 83 67 44
Charlotte, 06 - 55 91 62 18
Hanneke, 06 - 51 46 00 54
Ditte, 06 - 23 77 13 17
In 2020 willen we nog veel groter groeien, dus blijf het lidmaatschap van de vereniging promoten!

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@vvnt.nl toe aan uw
adresboek.

