Nieuwsbrief VVNT - juli 2019

Bekijk de webversie

Beste {{voornaam}},
In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:
Ledendag opnieuw verzet
Goedkeuring officiële stukken
Bestuursleden gezocht
Nieuwe bezetting voor bijscholingscommissie gezocht
Ervaringsverhalen over NEI op de website
Verbinden op het forum
Daniëlle in het nieuws
Presenteer jezelf

Ledendag opnieuw verzet
Drie keer is scheepsrecht! We hebben als bestuur besloten om de ledendag – die we naar 17 juni
verzet hadden i.v.m. de Corona maatregelen – opnieuw te verzetten. Een ledendag organiseren
waarbij we minimaal 1,5m afstand van elkaar moeten houden heeft niet onze voorkeur. We hopen
en verwachten dat na drie keer verzetten de ledendag echt doorgang gaat vinden. Het is weer
gelukt om alle plannen door te schuiven naar de nieuwe datum, dus de workshop van Jan Visscher
gaat gewoon door en de locatie is nog steeds bij Debora in Nijmegen. Dus schrijf

zaterdag 3 oktober 2020
gauw in je agenda en meld je direct aan via onderstaande knop. Let op: het is toch weer een
zaterdag geworden.
Meer informatie vind je in de agenda op het ledenportaal van de website. En ook nu geldt weer:
meld je ook aan als je je al voor 17 juni aangemeld had, want anders weten we niet of je ook op
de nieuwe datum kan komen. Wij kijken er ontzettend naar uit om elkaar op 3 oktober eindelijk te
ontmoeten!

aanmelden ledendag 3 oktober 2020
Goedkeuring officiële stukken
Als vereniging zijn we verplicht om elk jaar een aantal zaken ter stemming aan de leden voor te
leggen. Dit doen we elk jaar op de ledendag in de Algemene Leden vergadering (ALV). Met het
verzetten van de ledendag verschuift ook dit door naar oktober. Voor een aantal zaken is dit niet
wenselijk. Daarom willen we nu drie zaken digitaal ter stemming aan jullie voorleggen (een
Corona-noodwet maakt dit mogelijk):
Jaarverslag 2019
Begroting 2020
Hoogte contributie 2020
Het jaarverslag (incl. financiële verantwoording) over 2019 met daarin ook de begroting voor 2020
vind je in de bibliotheek op het besloten gedeelte van de website. Of je opent het direct via deze
link.
Het voorstel voor de contributie is simpel. We stellen voor om de contributie op hetzelfde bedrag
te houden als vorig jaar: €65 per jaar, waarbij nieuwe leden in het eerste jaar naar rato betalen.
Als je vragen of opmerkingen hebt over deze drie ter stemming aangeboden onderwerpen, kun je
die digitaal aan het bestuur en de andere leden laten weten door naar het forum te gaan. We
hebben drie aparte onderwerpen aangemaakt, zodat je daar je vragen en opmerkingen kwijt kunt.
Op deze manier kan iedereen het lezen en ook reageren. Verderop in deze nieuwsbrief vind je
meer informatie en uitleg over de mogelijkheden van het forum.
Iedereen heeft t/m 14 juni de tijd om te reageren via het forum. Op 15 of 16 juni zullen wij als
bestuur onze reactie plaatsen. Op 17 juni is vervolgens de laatste dag dat je kan stemmen. Je kan
je stem vanaf vandaag t/m 17 juni uitbrengen door HIER te klikken.

Bestuursleden gezocht
In de vorige nieuwsbrief kondigden we aan dat Vicky en Charlotte wegens persoonlijke
omstandigheden eerder dan verwacht afscheid nemen als bestuurslid. Daarom zijn we op zoek
naar leden die de rol van voorzitter en penningmeester op zich willen nemen. Benoeming vindt
plaats tijdens de ALV op de ledendag in oktober. Wie heeft er zin om samen met Hanny, Hanneke
en Ditte de nieuwe energie en ingezette groei van de vereniging verder voort te zetten? Je hoeft
echt geen manager of accountant te zijn voor deze functies. We zijn allemaal zelfstandig
therapeut en in je eigen praktijk ben je immers voorzitter en penningmeester tegelijk. We
vergaderen zo’n 4-6 keer per jaar bij één van de bestuursleden thuis. Rouleren vinden we
belangrijk (vele handen maken licht werk en een frisse blik is altijd waardevol), dus ook als je de
taak voor een jaar op je wil nemen is dat prima. Ben je nieuwsgierig? Of wil je meer weten? Bel
ons! Onderaan deze nieuwsbrief vind je onze telefoonnummers. Misschien twijfel je, omdat pas
recent lid bent geworden? Ook dat is geen enkel bezwaar. Zo is Ditte ook gestart. Lees hieronder
wat zij schrijft over haar ervaring in het bestuur. En als je eerst een keer wil komen proeven aan
het bestuur dan ben je van harte welkom bij de volgende bestuursvergadering op dinsdag 30 juni
bij één van de bestuursleden thuis. Tot gauw?!

Ik ben in de VVNT gestapt omdat ik op zoek was naar verbinding met collega therapeuten
en coaches. Dit is precies wat ik binnen de VVNT gevonden heb. Dat ik daarin dan ook nog
een rol mag bekleden als bestuurslid en zo daadwerkelijk mijn steentje bijdraag aan de
verbindende factor van de vereniging daar wordt ik alleen maar heel blij van.
De bestuursvergaderingen ervaar ik als gezellig en toch kunnen we heel to the point
werken zodat we niet uren lang bezig zijn. Hebben we weer stappen gemaakt en wordt het
draaiboek voor de evenementen als de Gezondheidsbeurs en de ledendag aangescherpt en
verbeterd. Natuurlijk gebeurt er nog veel meer, maar mij gaat het vooral om de verbinding
in vrijheid die ik ervaar binnen het bestuur en de vereniging.
Ditte Pelser

Nieuwe bezetting voor bijscholingscommissie gezocht
Daniëlle en Katrijn willen hun activiteiten voor de bijscholingscommissie neerleggen. Zij hebben
de afgelopen jaren gezorgd voor een mooie ideeënstroom om de bijscholing voor leden vorm te
geven. Zo hebben zij geregeld dat we als leden korting krijgen op workshops en opleidingen bij
vier verschillende instituten. Ook is vorig jaar een workshop speciaal voor leden georganiseerd bij
Patricia van Walstijn. Wie hebben er zin om deze rol over te nemen? Neem voor vragen of
aanmelden contact op met Hanny, vanuit het bestuur is zij coördinator bijscholing.

Ervaringsverhalen over NEI op de website
Op de vernieuwde website van de VVNT kunnen mensen die meer willen weten over NEI
ervaringsverhalen lezen van mensen die iets hebben geschreven over hun NEI ervaring. Zowel
cliënten als therapeuten hebben verhalen gedeeld. Het zou mooi zijn als we deze informatie
kunnen aanvullen met meer verhalen over verschillende onderwerpen. Dus heb je een mooie
referentie of heb je zelf een ervaring die je hiervoor wil opschrijven? Stuur het aan info@vvnt.nl en
dan zorgen wij dat het geplaatst wordt. We zetten alles er anoniem op, zodat de focus op de
inhoud gericht blijft.

Verbinden op het forum
Het is nog een beetje stil op het forum. We kunnen ons voorstellen dat je niet wekelijks een kijkje
neemt, maar dat je het wel leuk zou vinden om mee te lezen als iemand een verhaal deelt of dat
je antwoord kan geven als iemand een vraag stelt. Hier is een oplossing voor! Het is nl. mogelijk
om een berichtje in je mailbox te krijgen op het moment dat iemand iets op het forum plaatst.
Hiervoor moet je het volgende doen:
Ga naar het ledenportaal op de website door in het menu op ‘Login’ te drukken. De
inloggegevens heb je in november van ons gehad. Je kan inloggen met je e-mailadres of je
gebruikersnaam (Voornaam Achternaam). Als je je wachtwoord niet meer weet, kun je
onderaan het inlogscherm op ‘Wachtwoord vergeten?’ drukken.
Als je ingelogd bent, ga je naar het tabblad Forum. Je ziet dan de startpagina van het forum.
Om de verschillende onderwerpen te kunnen zien, klik je links op de blauwe letters VVNT
Forum.

Je ziet nu alle onderwerpen onder elkaar staan. Rechtsboven zie je in oranje letters
Abonneren staan. Als je daar 1x op klikt, ben je geabonneerd op het forum en krijg je een email als er iets op het forum geplaatst wordt. Je kan dit op elk moment weer stop zetten door
op dezelfde plek op de oranje letters Abonnement stoppen te klikken.

Wil je niet voor alle onderwerpen een mail krijgen, dan kun je precies dezelfde handeling doen
per onderwerp. Je klikt dan eerst het gewenste onderwerp aan en vervolgens zie je weer in
oranje letters Abonneren staan. Als je bij het onderwerp hierop klikt, krijg je alleen een mail als
iemand op dit onderwerp reageert. Let op: als iemand een nieuw onderwerp start, krijg je hier
op deze manier geen melding van. Dat werkt alleen als je je abonneert op de pagina waar alle
onderwerpen onder elkaar staan.
Je kan zelf een onderwerp starten door op de pagina met alle onderwerpen omlaag te scrollen
en de velden in te vullen. Voordat je rechtsonder op de oranje verzenden-knop drukt, kun je
linksonder ook een vinkje zetten om per mail op de hoogte te worden gehouden van reacties
op je eigen onderwerp.

Zeker in deze tijden van beperkt live contact is het fijn om op het forum met elkaar te verbinden.
Zien we je snel online?

Daniëlle in het nieuws
Eén van onze leden Daniëlle Maas (inderdaad dezelfde Daniëlle als van de bijscholingscie) is
onlangs geïnterviewd voor een artikel in het Eindhovens Dagblad. Dat leverde haar veel leuke
reacties én klanten op. Misschien ook een idee voor jou? Als je geabonneerd bent op het ED kun je
het artikel via deze link vinden. Ben je niet geabonneerd, dan kun je het artikel ook onderaan deze
nieuwsbrief lezen.

Presenteer jezelf
Door alle Corona maatregelen zijn we inmiddels steeds meer gewend aan online bijeenkomsten.
Dit bracht ons op een idee! Veel leden hebben naast NEI ook andere interessante expertises en we
weten dat sommigen dit graag willen delen met andere leden. Vanuit de win-win gedachte – want
voor nieuwe manieren om onze cliënten te helpen is iedereen wel in – bieden we leden die dat
willen een online podium om die expertise te presenteren. Je bent hierin volledig vrij in de vorm en
inhoud. Je kan ervoor kiezen om (een deel van) je kennis gratis te delen en je mag natuurlijk ook
je betaalde workshops promoten. Wij zorgen voor een Zoom-account en via onze
communicatiekanalen (nieuwsbrief, Facebook, forum) kun je laten weten wanneer je het digitale
podium op klimt. We zijn benieuwd of we binnenkort iets kunnen leren over numerologie,
bloesemremedies, celzouten, reiki, opstellingstechnieken, hypnose, etc. Mail naar info@vvnt.nl om
de boel in gang te zetten!
We hopen je weer voldoende geïnformeerd te hebben. Heb je zelf iets leuks en/of informatiefs dat
je met andere leden wil delen in deze nieuwsbrief? Laat het ons weten via 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.

