Nieuwsbrief VVNT - juli 2019

Bekijk de webversie

Beste {{voornaam}},
In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:
ledenaantal
ledendag VVNT op woensdag 25 maart 2020
gezondheidsbeurs 2020: ticketdeal
NEI opleidingen goedgekeurd
korting MijnDiAd voor leden

Ledenaantal
Op het moment van schrijven hebben we 80 leden. Sinds de vernieuwde website online is, hebben
we er al 11 nieuwe leden bij. Welkom aan alle nieuwe leden! We kijken ernaar uit om ook met jullie
te verbinden. We willen natuurlijk nog veel groter groeien, dus blijf het lidmaatschap van de
vereniging promoten!

Ledendag VVNT op woensdag 25 maart 2020
Over een week of 10 is het zover: de VVNT ledendag! De eerste na de doorstart van vorig jaar. Wij
vinden het erg leuk dat we deze dag kunnen organiseren op de locatie van een van onze eigen
leden Debora Davidson Descelles. Ook het programma is gevuld met activiteiten waar we naar
uitkijken. De workshop wordt gegeven door Jan Visscher van de Leonardushoeve. Een instituut
waar wij als leden van de VVNT 10% korting krijgen. Heel fijn om elkaar op deze manier te vinden.
Vorig jaar heeft de bijscholingscommissie kennis gemaakt met Jan en door hun enthousiasme is
deze verbinding ontstaan. Hanny schrijft er het volgende over.

Vorig jaar zijn we met de bijscholingscommissie een dag naar Jan geweest, Gewoon omdat
we hadden gehoord wat hij deed en we waren nieuwsgierig naar wat hij voor ons kon
betekenen. Katrijn, Daniëlle en Hanny zijn ondergedompeld in een dagervaring, die op
energetisch gebied ongelooflijk bijzonder was om te ervaren.
Tijdens deze dag liet Jan mij op het podium komen voor een demonstratie van wat ik nu
noem ‘mijn eigen ei’. Hij legde me uit wat ik moest doen en vervolgens liet hij me zo
ervaren wat er met je gebeurt als je jezelf hebt geplaatst in een eigen plek terwijl iemand
dan in jouw ruimte komt.
Ook andere dingen die we deden en die we mochten ervaren op die open dag waren mooi
om te doen. Hebben mij weer meer geleerd over het werken met energie, waardoor ik
dankbaar weer naar huis ging.
Zijn manier van werken is eenvoudig, maar zo doeltreffend. Hij is een ware gids. Het is
bijzonder om hem te ontmoeten, dus ik ben blij met de workshop die we op de ledendag
kunnen organiseren waarin hij ons NEI-ers laat kennis maken met zijn manier van werken.

Kijk voor meer details over de ledendag in het ledenportaal op de website. Tot nu toe hebben 9
leden zich aangemeld. Het is fijn voor ons om van te voren te weten op hoeveel mensen we
kunnen rekenen. Weet je niet zeker of je kunt komen? Stuur even een mailtje naar info@vvnt.nl,
dan zijn we in ieder geval op de hoogte. Graag aanmelden in het ledenportaal van de website op
het tabblad agenda, of ga er direct heen via onderstaande knop. Afmelden kan op dezelfde manier
(ook dat is fijn om te weten voor de organisatie).
De oranje RSVP-knop vind je onderaan alle
informatie. Als je in het aantallen-veld een ‘1’
selecteert, vouwt er automatisch een menu
open waarin je kunt aangeven of je komt of
niet. Vervolgens bevestig je door op de oranje
RSVP-knop te drukken. Het systeem stuurt je
automatisch een mail met de bevestiging.
Handig om te weten dat het gelukt is, verder
hoef je niks met die mail te doen.
We hopen je op 25 maart te ontmoeten.
Wij hebben er zin in!

aanmelden ledendag 25 maart 2020
Gezondheidsbeurs 2020: ticketdeal
We zijjn druk bezig de organisatorische puntjes op de i te zetten om van onze deelname aan de
Gezondheidsbeurs 2020 net zo’n succes te maken als vorig jaar. De bemensing van de stand is
rond. Voor de loterij hebben we al een mooi aantal gratis sessies om weg te geven. Daar mogen er
altijd nog bij. Dus als je dit ook een leuke kans vindt om nieuwe cliënten te vinden, laat ons
via info@vvnt.nl weten hoeveel NEI-sessies je hiervoor gratis beschikbaar wilt stellen.
Voor exposanten biedt de organisatie van de Gezondheidsbeurs een speciale ticketdeal aan.
Hierdoor kunnen onze leden en cliënten van onze leden een kaartje tegen gereduceerd tarief
kopen. Voel je dus vrij om dit aanbod te delen met je cliënten! En als je zelf een dagje wilt komen
kijken, zien we je natuurlijk graag op 6, 7, 8 of 9 februari bij onze stand.

(je mag deze aankondiging kopiëren en gebruiken op je eigen kanalen)

NEI opleidingen goedgekeurd
In de ALV van vorig jaar heeft het bestuur het mandaat gekregen om te beslissen met welke
diploma’s je lid kunt worden van onze vereniging. Dit is besloten, omdat er veel verschillende
accreditaties zijn en één van de instituten besloten heeft om afscheid te nemen van accreditering.
We kregen de opdracht om opleidingsplannen te beoordelen en bij goedkeuring de leden te
informeren. We hebben onderzocht welke diploma’s er op dit moment gehaald kunnen worden en
welke er in het verleden gehaald konden worden. Een aantal van deze opleidingsinstituten is
geaccrediteerd door KTNO, SNRO of CRKBO. Van de overige hebben we de opleidingsplannen
beoordeeld. Van opleidingsinstituten die niet meer bestaan, hebben we contact gezocht met leden
die hier hun opleiding hebben genoten en gezamenlijk de opleiding beoordeeld. Dit heeft ertoe
geleid dat we op dit moment leden toelaten die in het bezit zijn van een diploma van één van de
volgende instituten:
Academie Vitaliteitskunde Nederland van Roy Martina (bestaat inmiddels niet meer)
Instituut ORIN van Wilma Klein (bestaat inmiddels niet meer)
Opleidingsinstituut voor integrale coaching & therapie Jolanda Vleugel in Groesbeek
InnCare in Alkmaar en Oud-Turnhout (België)
Coach4All Opleidingscentrum in Aalten
BUCO trainingen in Zoetermeer
Praktijk Charlotte in Wijchen
Cityzen van Patricia van Walstijn in Arnhem
Mensen die nog bezig zijn met een opleiding tot NEI therapeut of NEI coach bij één van deze
instituten kunnen aspirant lid worden. Er zijn natuurlijk verschillen tussen deze opleidingen (lees
hier wat we er op onze website over hebben geschreven). Als VVNT omarmen we deze verschillen
en willen we elke NEI-er die zich met andere NEI-ers wil verbinden graag verwelkomen als
lid. Daarom nodigen we mensen die in het bezit zijn van een ander diploma op de website
expliciet uit om contact met ons op te nemen, zodat we de opleidingsplannen kunnen beoordelen.
Mocht je een opleiding kennen en missen in dit rijtje, laat het ons weten!

Korting MijnDiAd voor leden
MijnDiAd is praktijksoftware, speciaal ontwikkeld voor therapeuten. Als lid van de VVNT ontvang je
10% korting op de maandelijkse abonnementskosten van MijnDiAd. De oplossing is beschikbaar
vanaf €17,50 per maand (afhankelijk van de grootte van je praktijk). Kijk voor meer informatie
op www.mijndiad.nl.
We hopen je weer voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen, opmerkingen en leuke ideeën
kun je altijd bij een van de bestuursleden terecht of mailen naar info@vvnt.nl.
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

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.

