vvnt notulen

tiende vergadering vvnt
zoommeeting/ / 10-13.00 uur / 19.5.2020
aanwezig: ditte, hanny, hanneke, vicky, charlotte

AGENDA
opening,
incheckrondje

vaststellen agenda,

1)

Vaststellen notulen vorige vergadering | 5 min.

notulen 7 vergadering. blz 1 onderaan moet toegevoegd worden dat er minimaal 1
bestuurslid aanwezig moet zijn bij de beurs
blz 3: laatste 2 zinnen: vervelend dat er geen winst-verliesrekening wordt
gemaakt, daar kan geen balans van worden gedraaid. De boekhouder heeft alles
verwerkt zodat de balans makkelijker kan worden opgemaakt. De boekhouder heeft
alle gegevens geïmporteerd in zijn eigen systeem, daarmee is 140 euro kosten
bespaard tov vorig jaar (aanvulling Charlotte) Charlotte heeft alle
voorbereidende werk gedaan en toen kon de boekhouder alles verwerken. De
aanwijzingen via de app zijn doorgevoerd in de notulen op de website van de
VVNT
2)

ALV |

beslissen hoe en wanneer, stand van zaken officiële stukken (jaarverslag incl.
financiële verantwoording, begroting 2020, wijziging statuten en HH, agenda),
accountantsverklaring al binnen?
We besluiten om de ALV via de mail te doen, zodat we een deel ter stemming
kunnen brengen en we de contributie etc kunnen innen.

17 juni ; stemming alv,
2 weken (3 juni) ervoor krijgt ieder lid mail met de stukken om door te lezen
en te reageren. Reageren via het forum op de website zodat iedereen de
reacties kan lezen en besluitvorming kan plaatsvinden
Wat moet er ter stemming worden aangeboden:
●

contributie;

●

jaarverslag;

●

begroting voor 2020

●

statutenwijziging en huishoudelijk reglement stellen we uit tot nader
order (ledendag)

●

nieuwe datum vaststellen na 1 september voor catering, jan en locatie
voor zaterdag (vicky)5 september of 3 oktober

●

benoemen van nieuwe bestuursleden

accountantsverklaring is binnen, staat op stack (administratie)
charlotte mailt de stukken naar Vicky
4)

Evaluatie loterij gezondheidsbeurs |

wisselend beeld; probleem bij de verdeling dat de spreiding moeilijk te
verdelen is over de spreiding van de sessies. Er ligt nu een format. Win een
sessie bij jou in de buurt; wijzig tekst win on-line sessie bij een VVNT
therapeut; ditte past tekst aan en komen op stack te staan.
5)

Online vindbaarheid in België |

o.a. offerte MV SEO starterpakket (zie mail dd. 25-03-2020)
We nemen alleen .be die doorlinkt naar de nederlandse website.
Ditte neemt taak contact met Monkey vision over van Vicky.
6)

Contact met opleiders |

taken opnieuw verdelen:

Hanneke; neemt aalten en Buco
Ditte; neemt haar opleiding (nicolle) Incare
Charlotte; doet zichzelf
Vicky; Jolanda en Patricia

Format: peilen hoe blij de opleiders zijn,

wat is de waarde van de

vereniging, wat verwachten ze. Vicky deelt haar aantekeningen. Ze had ook
willen bespreken als er uit allerlei verschillende opleidingen mensen lid
zijn, dat opleiders die andere trainingen geven ook interessant kunnen zijn
voor elkaar. Tekst mbt VVNT in hun nieuwsbrief mogen publiceren.
wij geven de leden een podium; kennis toepassen in je eigen praktijk, delen
met anderen, oefenen bij

jezelf onderzoeken, Hanneke benaderd een aantal

leden om te kijken of ze via zoom een presentatie van hun NEI expertise willen
delen. via de VVNT

PAUZE |
7)

Nieuws bijscholingscie |

doorsluisfunctie; contacten moeten opgevolgd worden, zijn er mensen die er
gebruik van hebben gemaakt, wil je als opleider daar nog gebruik van blijven
maken? Wil je nog op de website blijven staan? Hanny neemt de opvolging op
zich.
Vicky plaatst een oproep voor nieuwe bijscholingscie in nieuwsbrief
8)

Content website |

o.a. NEI ervaringen aanvullen, kan via de vereniging, oproep via de
nieuwsbrief aan de leden (Vicky)
10)

Doornemen en opschonen actielijst |

11)

Communicatie |

facebook groep, charlotte krijgt verzoeken om lid te worden.

Nieuwsbrief : ledendag, hoe gaan we de ALV doen, bijscholingscommissie, oproep
nei ervaringen, oproep voor webinars, delen tekst van danielle, zoeken
bestuursleden

wvttk,

mededelingen,

rondvraag,
30 juni Abersland 1716, Wychen

actie items, zie actielijst in excel staat op stack. mei 2020
besluitenlijst

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

●

intervisiegroepen

