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Voorwoord 
 
Voor je ligt het jaarverslag van de Vereniging van NEI therapeuten over het jaar 2019. Een 
bewogen jaar. 
 
Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 23 maart 2019 lag de pittige keuze voor ons: 
doorgaan of stoppen? Gelukkig is er toen gekozen voor een doorstart met de focus op 
verbinding en groei. De rest van het jaar stond vervolgens in het teken van het vertalen van 
de nieuwe energie in beleid. Eén van de grootste veranderingen was het vernieuwen van de 
VVNT-website die in november 2019 online is gegaan. Verder werd een basis gelegd voor 
het organiseren van intervisiegroepen, werd speciaal voor leden korting geregeld bij 
verschillende aanbieders van bijscholingen en was er veel aandacht voor communicatie naar 
interne en externe doelgroepen. 
 
Nog voor de ALV stonden we in februari 2019 als VVNT voor het eerst op de Nationale 
Gezondheidsbeurs. Een geslaagde activiteit die in 2020 een vervolg heeft gekregen en 
waarvoor de voorbereidingen in 2019 al in volle gang waren. 
 
We kijken als bestuur terug op een bijzonder 2019 en kijken ernaar uit om samen met alle 
leden van 2020 een prachtig nieuw verenigingsjaar te maken! 
 
Met warme groet, 
 
Vicky Lolkema-Heijns, voorzitter 
Hanny Poos, secretaris 
Charlotte Visscher, penningmeester 
Hanneke van de Velde, algemeen bestuurslid 
Ditte Pelser, algemeen bestuurslid  
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Doorstart na ALV op 23 maart 2019  
 
Het is aan het begin van 2019 een tijd onzeker geweest of de Vereniging van NEI 
therapeuten zou blijven voortbestaan. Op de Algemene Leden Vergadering van 23 maart 
2019 was ongeveer 1/3 van alle leden aanwezig. Samen met het aftredende bestuur is van 
gedachten gewisseld over verleden, heden en toekomst. We zijn het afgetreden bestuur 
erg dankbaar voor al het werk dat zij voor de VVNT hebben verricht. Ook voor het feit dat 
zij hebben onderzocht wat nodig was en ruimte hebben gemaakt voor nieuwe energie. Er is 
een compleet nieuw bestuur opgestaan en geïnstalleerd. 
 
 t/m 23 maart 2019 na 23 maart 2019 
Voorzitter Jacqueline Verhaegh Vicky Lolkema-Heijns 
Secretaris Roelie Pals Hanny Poos 
Penningmeester Natalia Smolkina Charlotte Visscher 
Algemeen lid Ela Vissers Hanneke van de Velde 
Algemeen lid Katrijn Heiremans Ditte Pelser 
Algemeen lid Nicolette Russchenkamp 

(gestopt in 2018) 
 

 
 
Een nieuwe missie 
 
Tijdens de ALV zijn allerlei ideeën opgeborreld, die wij in een nieuwe missie hebben 
vertaald (als echte NEI-ers met behulp van O-ring en biotensor afgestemd op de VVNT): 
 

de vereniging verbindt de kracht van de potentie die NEI in zich heeft 
 
De leden verbinden zich door het krachtige potentieel van NEI uit te stralen. 
 
De focus van de vereniging is verlegd naar binnen. We maken samen de vereniging en 
willen ons als NEI therapeuten met elkaar verbinden en samen groeien. Vervolgens zijn we 
als bestuur aan de slag gegaan om deze nieuwe energie te vertalen naar beleid. We kregen 
van de ALV de opdracht om de contributie naar beneden bij te stellen en hebben dat ook 
gedaan. De VVNT-website was aan vernieuwing toe en dit was een mooi moment om dit 
aan te pakken. Verder werd een basis gelegd voor het organiseren van intervisiegroepen, 
werd speciaal voor leden korting geregeld bij verschillende aanbieders van bijscholingen en 
was er veel aandacht voor communicatie naar interne en externe doelgroepen. 
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Praktische zaken  
 
We begonnen het jaar met 70 leden en op 31 december 2019 stond het ledenaantal op 78. 
Eén van de nieuwe doelstellingen is groei en die is voorzichtig ingezet. 
 
Na installatie heeft het nieuwe bestuur tot aan de zomervakantie maandelijks vergaderd. 
Daarna is de frequentie aangepast naar 1x per 2 maanden. 
 
In de ALV van 23 maart 2019 hebben de leden het bestuur de opdracht gegeven om de 
contributie te verlagen. Er is een begroting gemaakt en op basis daarvan is besloten de 
contributie flink omlaag bij te stellen naar €65 per jaar. Ook is besloten om de eenmalige 
inschrijfkosten te laten vervallen en de contributie van het eerste jaardeel naar rato aan te 
passen. 
 
In de ALV heeft het bestuur ook het mandaat gekregen om te beslissen met welke 
diploma’s je lid kan 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. 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 VVNT-website expliciet uit om contact met ons 
op te nemen, zodat we de opleidingsplannen kunnen beoordelen. 
 
 
 



 5 

Sinds het aantreden van het nieuwe bestuur in maart 2019, hebben we verder nog de 
volgende besluiten genomen, die we hier met jullie willen delen: 
• We gaan de statuten nu niet bij de notaris laten aanpassen. We doen in de ALV van 

2020 een nieuw voorstel voor aanpassing van statuten en huishoudelijk reglement, 
omdat er meer zaken aangepast moeten worden aan het nieuwe beleid. 

• We gaan geen flyers meer maken met algemene informatie over de vereniging. We 
maken één nieuwe flyer met als doel ledenwerving. 

• Opleiders krijgen gratis een lidmaatschapsbordje. 
• De ALV noemen we voortaan: VVNT ledendag. Op deze dag komen we samen, wordt 

een workshop georganiseerd en voldoen we aan onze verplichting als vereniging door 
een algemene ledenvergadering (ALV) te houden. 
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Gezondheidsbeurs  
 
Nog voor de ALV in maart van dit verslagjaar stonden we van 7 t/m 10 februari 2019 als 
VVNT voor het eerst op de Nationale Gezondheidsbeurs in Utrecht. 
 
Na twee jaar op de Internationale Therapeutenbeurs te hebben gestaan is tijdens de 
evaluatie duidelijk geworden dat er te weinig aansluiting met potentiele leden en cliënten 
op deze beurs is. Daarom is gekozen om NEI te promoten op de Nationale 
Gezondheidsbeurs in Utrecht. 
 
Dankzij de enorme inzet van 17 enthousiaste leden (inclusief bestuursleden) kunnen we 
zeggen dat onze deelname zeer succesvol is geweest! We stonden elke dag met minimaal 
vier leden bij de stand, die continu druk bezocht werd. Tijdens de beursdagen konden 
mensen korte NEI testen laten doen. Ook werden vitaminen en mineralen tekorten 
opgespoord en werden de chakra’s weer in balans gebracht. Hiervan is volop gebruik 
gemaakt. Vier dagen lang hebben in totaal bijna 45.000 mensen deze beurs bezocht. Een 
mooie manier om NEI te promoten en een super gezellige ledenactiviteit die veel energie 
heeft gegeven. 
 
Deze geslaagde activiteit heeft in 2020 natuurlijk een vervolg gekregen en in 2019 waren de 
voorbereidingen daarvoor al in volle gang. 
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Vernieuwde website  
 
 
Op woensdag 20 november is de vernieuwde VVNT-website online gegaan. 
Het heeft iets meer voeten in aarde gehad dan we tevoren hadden ingeschat, maar we zijn 
ontzettend blij en tevreden met het uiteindelijke resultaat. Het is je wellicht al opgevallen 
dat we met deze geheel vernieuwde website ook voor een nieuwe indeling hebben 
gekozen, zodat het gebruiksvriendelijker is geworden. De website is nu zo ingericht dat hij 
de twee belangrijkste doelgroepen van de VVNT kan bedienen. Namelijk het openbare 
gedeelte is er speciaal voor potentiële klanten en collega’s die nog geen lid zijn van de 
VVNT. Daarnaast bestaat er voor leden de mogelijkheid in te loggen op een besloten 
gedeelte van de website. Hier vind je onder andere het forum, een agenda, een overzicht 
van alle bijscholingen, een bibliotheek met relevante bestanden, een overzicht van 
regionale intervisiegroepen en een ledenlijst.  Hierdoor is het nu mogelijk om op een heel 
makkelijke en prettige manier online met elkaar te verbinden. 
 
Hieronder zie je puntsgewijs welk onderdeel waarvoor staat. 
• Agenda 

Hier kun je alle activiteiten vinden die binnen de vereniging georganiseerd worden. Bij 
activiteiten waar aanmelden noodzakelijk of gewenst is, kun je klikken op de oranje 
RSVP-knop.	

• Bibliotheek 
De verenigingslogo’s die je op je eigen website en je promotiemateriaal mag gebruiken, 
kun je hier downloaden. Ook vind je er allerlei handige documenten.	

• Bijscholing 
Alle informatie over instituten die ledenkorting geven vind je hier. Evenals informatie 
over de speciaal voor (en door) onze vereniging georganiseerde workshops.	

• Forum 
Dit is de plek waar we elkaar online kunnen ontmoeten. Stel elkaar vragen door een 
nieuw onderwerp te starten. Door te reageren of door je te abonneren op een 
onderwerp, krijg je een mail zodra er activiteit is rondom dit onderwerp.	

• Intervisie 
Hier vind je de lijst met gegevens van alle intervisie coördinatoren die zich tot nu toe 
hebben aangemeld.	

• Ledenlijst 
Een nieuwe mogelijkheid waar we erg blij mee zijn. In de ledenlijst kun je zien wie er 
allemaal lid is van de VVNT. Zo kunnen we elkaar als leden snel vinden.	

• Mijn profiel 
In je eigen profiel kun je alle informatie doorgeven die zichtbaar is voor andere leden 
(zichtbaar voor ‘alle leden’), voor de openbare zoekfunctie (zichtbaar voor ‘iedereen’) en 
voor de ledenadministratie (zichtbaar voor ‘alleen ik’). Een foto uploaden wordt erg 
gewaardeerd! Hier kun je straks ook zien welke onderwerpen je volgt op het forum en 
wie wanneer reageert.	
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Vanaf nu maken we alleen nog gebruik van de volgende twee mailadressen: 
• info@vvnt.nl	
• administratie@vvnt.nl	
De andere mailadressen zijn komen te vervallen. 
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Intervisiegroepen  
 
 
Tijdens intervisie worden zaken besproken waar we in ons werk als NEI therapeut tegen aan 
lopen. Hiermee vergroten we onze deskundigheid en daarmee ook meteen de kwaliteit van 
ons werk als NEI therapeut. Via regio coördinatoren worden de intervisie bijeenkomsten 
georganiseerd. Op dit moment hebben we een start met 3 van dergelijke coördinatoren. 
We hopen op termijn een landelijke dekking te hebben met intervisiegroepen.  
 
De volgende intervisiegroepen zijn gestart: 
 
• Regio Den Bosch / Haaren 

Henriëtta Weijters, info@neipraktijkzon.nl of 06-51 66 26 60 
 
• Regio Eindhoven / Geldrop   

Wies Rienmeijer, info@coachingaandekeukentafel.nl of 06 – 10 80 60 77 
 
• Regio Limburg 

Conny Frenken, conny.frenken@kpnmail.nl of 06- 12 79 61 56 
 
Ook andere manieren van kennis delen zijn mogelijk. Denk hierbij aan themabijeenkomsten 
of workshops.  Onderwerpen zoals bijvoorbeeld Schüsslerzouten, voedingssupplementen, 
edelstenen, energetische methoden en technieken kunnen hier aan de orde komen. 
Als VVNT willen we graag op dit vlak met elkaar verbinden. 
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Bijscholing  
 
 
Op 26 september waren we met bijna 20 leden in Arnhem voor de speciaal voor VVNT 
leden georganiseerde workshop van Patricia van Walstijn. Een goede mix van leren testen 
met de O-ring, Chi Neng oefeningen en het vinden van de rode draad in een NEI-sessie. 
Het was leuk om elkaar op deze manier te ontmoeten en met elkaar iets nieuws te leren. 
Voor herhaling vatbaar! 
 
Helaas zijn er voor de workshop stembevrijding van Marja Vis die gepland stond op 1 
november a.s. geen aanmeldingen binnen gekomen. Deze workshop is dan ook komen te 
vervallen. En voor de introductiedag Chi Neng Qigong die op 31 januari 2020 speciaal voor 
leden gepland stond, waren er te weinig aanmeldingen. Deze is daarom ook komen te 
vervallen. 
 
Alle kortingen die de bijscholingscommissie heeft geregeld voor VVNT leden kun je vinden 
in het besloten ledengedeelte op de nieuwe website. Het gaat om de volgende aanbieders: 
• De Roestenburgh (www.deroestenburgh.nl) in Dinther: 10% korting op 1-daagse 

workshops en 15% korting op meerdaagse opleidingen en cursussen (bedragen worden 
afgerond) 

• Hypenzo (www.hypenzo.nl) in Waalre: €20 korting bij de eerste inschrijving, daarna 
dezelfde prijs als deelnemers van de opleiding hypnotherapie  

• Leonardushoeve (www.leonardushoeve.nl) in Belfeld: 10% korting op alle modules van 
de VITT opleiding 

• IEMT-training (www.iemt-training.nl) in Eindhoven: 7% korting op de opleiding IEMT-
practitioner (4- of 5-daagse opleiding) 

Meer informatie over hun aanbod is te vinden op de website. 
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Communicatie 
 
Interne communicatie 
• Zo’n eens per twee maanden wordt de nieuwsbrief naar leden verstuurd. Hierin deelt 

het bestuur welke besluiten zijn genomen, welke onderwerpen aandacht krijgen of 
vragen, worden bijscholingen aangekondigd en wordt hulp gevraagd bij gezamenlijke 
activiteiten. Het is de bedoeling dat dit steeds meer een medium wordt waarin ook 
leden ruimte nemen om waardevolle zaken met elkaar te delen.  

• Er is een duidelijke welkomstbrief ontwikkeld die elk nieuw lid wegwijs maakt binnen de 
vereniging en er zo voor zorgt dat niemand informatie misloopt en optimaal gebruik kan 
maken van de voordelen die de VVNT te bieden heeft.  

• In het besloten ledengedeelte op de website is het mogelijk om  met elkaar te 
communiceren via het forum. De weg naar dit medium moet nog verder worden 
ontdekt. 

• Op Facebook hebben we als vereniging een besloten groep met de naam ‘VVNT - 
ledengroep’. Op dit moment zijn 56 leden lid van deze groep. Het zou mooi zijn als alle 
verenigingsleden hier lid van worden, zodat we ook via dit medium met elkaar kunnen 
verbinden. Hier houdt het bestuur de leden zo actueel mogelijk op de hoogte van het 
laatste verenigingsnieuws en kunnen leden vragen aan elkaar stellen, ervaringen delen, 
etc. 

 
Externe communicatie 
• De focus in externe communicatie lag dit jaar op het ontwikkelen van de vernieuwde 

website. Alle teksten zijn herschreven en er zijn onderdelen bij gekomen, zoals een 
tabblad met ervaringsverhalen van klanten. 

• Tijdens de Gezondheidsbeurs is er veel aandacht voor de communicatie en PR naar 
buiten toe. Er zijn plannen om in 2020 ook voor en na de Gezondheidsbeurs acties uit te 
zetten naar externe doelgroepen. 

• Op Facebook hebben een openbare pagina met de naam ‘Vereniging van NEI - 
therapeuten’. 345 mensen volgen ons hier. In 2019 hebben we hier sporadisch wat op 
geplaatst. 

• We hebben er in 2019 voor gekozen geen nieuwsbrief te versturen naar anderen dan de 
leden. Dit omdat we eerst een goede basis neer wilden zetten in de nieuwe energie. 

 
Ideeën voor 2020: 
• frequentie interne nieuwsbrief behouden en stimuleren van inbreng leden (bijv. 

workshops aan elkaar aanbieden, ervaringsverhalen delen) 
• gebruik forum vergroten 
• besloten Facebook groep zo compleet mogelijk maken 
• een PR-sectie oprichten om een online magazine voor externe geïnteresseerden te 

maken, daarvoor gebruik maken van lijst voor externe nieuwsbrief 
• flyers ledenwerving maken en beschikbaar maken bij opleidingsinstituten 
• openbaar Facebookaccount: PR berichten posten 
• vernieuwde website onderhouden en aanvullen (o.a. tabblad ervaringsverhalen) 
• contact leggen met alle opleidingsinstituten voor afstemming, ledenwerving en wat we 

nog meer voor elkaar kunnen betekenen	  
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Blik op de toekomst 
 
Na al deze mooie en fijne veranderingen binnen de vereniging en de verandering in de 
energie is het tijd om onze blik op de toekomst te richten. We zijn per slot van rekening een 
vereniging die verbinding hoog heeft staan. Samen met onze leden willen wij de vereniging 
groot maken en NEI echt op de kaart zetten. Daarvoor hebben we onze leden nodig. Er zijn 
nog veel taken die op ons wachten en die opgepakt dienen te worden. Dit kan het bestuur 
niet alleen. Samen dragen wij deze vereniging.  
 
Uitbreiden ledenbestand 
We willen dat het leden bestand gestaag blijft groeien en doen daarom een oproep aan alle 
leden om de energie van de VVNT te verspreiden door collega’s erop attent te maken dat 
de VVNT er is voor en door leden en door te laten zien welke voordelen er voor leden zijn. 
 
Wetenschappelijk onderzoek 
We willen in de toekomst NEI echt op de kaart hebben en naamsbekendheid geven, door 
het doen van wetenschappelijk onderzoek. Onderzoeken wat NEI werkelijk doet met mens 
en dier. Gedegen onderzoeken met resultaten die wetenschappelijk getest zijn. Hier 
hebben we een aantal mensen voor nodig die in kaart willen brengen wat ervoor nodig is 
om een dergelijk onderzoek te doen en welke kosten dat met zich meebrengt.  
 
Wikipedia 
Om NEI nog meer naamsbekendheid te geven willen we graag een tekst met heldere uitleg 
over de werking van NEI. We zijn nog op zoek naar iemand die kan helpen deze tekst te 
plaatsen op Wikipedia.  
 
Bijscholing 
We willen het aanbod van de bijscholingen nog verder uitbreiden. Hier is een commissie 
voor. Deze bijscholingscommissie legt contact met mogelijke aanbieders en onderhoudt die 
contacten. 
 
Filmmateriaal 
Het idee bestaat om informatieve filmpjes te ontwikkelen om te delen op de website en via 
ons Facebook kanaal. 
 
Gezondheidsbeurs 
We zoeken leden die samen met een bestuurslid de organisatie van de Gezondheidsbeurs 
2021 op zich willen nemen. Het gaat hierbij om contact onderhouden met de 
accountmanager van de beurs, het regelen van de indeling van de dagen, het zorgdragen 
voor de juiste stand inrichting enz.  Voor 2021 willen we graag minimaal 6 mensen per dag 
in onze stand hebben zodat er 4 mensen kunnen testen en 2 mensen kunnen vertellen over 
NEI en onze fantastische ervaringen. Hou 4 t/m 7 februari 2021alvast vrij in je agenda en 
kom gezellig een dag helpen. 
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Financiële verantwoording  
 

 
 
Om in 2019 een nieuwe energie in de VVNT te blazen, hebben we de contributie flink 
verlaagd. Dit met het idee dat er daardoor meer nieuwe leden geworven zouden gaan 
worden. Dit met resultaat. Begin 2019 hebben we 70 leden geteld en eind 2019 zijn dat er 
78 leden. Deze groei heeft zich in de eerste maanden van 2020 verder doorgezet. Met de 
contributieverlaging hebben we bewust gekozen voor een verlies op de begroting van 
2019. Er is de afgelopen jaren een flinke reserve opgebouwd en daar hebben we gebruik 
van gemaakt. Op 1 januari 2019 hadden we een kapitaal van € 10.438 en na verrekening 
van het verlies blijft er nog steeds een kapitaal van € 7.154 over op 31 december 2019 (zie 
balans). 
 
Ook hebben we 50 nieuwe gevelbordjes besteld waarvan we in 2019 er 5 hebben verkocht. 
De overige 45 zijn als vooraad opgenomen in de balans. 
 
De bijscholing die we in september 2019 hebben georganiseerd, heeft ons per saldo een 
verlies opgeleverd van €263,06, vanwege een kleiner aantal deelnemers en een vast 
afgesproken prijs. 
 
De kosten voor de website waren hoger dan verwacht. Hierbij zijn echter ook de 
onderhoudskosten bij de nieuwe hosting partij inbegrepen.  
 
De beurskosten vielen in 2019 flink hoger uit door onverwacht hoge onkostendeclaraties.  
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Ten aanzien van de begroting voor 2020 zijn alle grote kosten komen te vervallen en gaan 
we ons richten op de uitbreiding van ons netwerk, coaches verenigen en groeien vanuit 
verbinding.  
 
Voor de Gezondheidsbeurs in februari is een groter bedrag begroot vanwege de keuze 
voor een grotere stand dan in 2019. Ook de aankleding wordt geprofessionaliseerd. 
 
We hebben een streven naar 100 leden en we zijn al goed op weg.  
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Ondertekening 
 
Handtekening van alle bestuursleden na goedkeuring van het jaarverslag door de leden. 
 
Voorzitter Vicky Lolkema-Heijns 

 
 
 

Secretaris Hanny Poos 
 
 
 

Penningmeester Charlotte Visscher 
 
 
 

Algemeen lid Hanneke van de Velde 
 
 
 

Algemeen lid Ditte Pelser 
 
 
 

 


