Nieuwsbrief VVNT - juli 2019

Bekijk de webversie

Beste {{voornaam}},
In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:
goedkeuring officiële stukken
ledendag 3 oktober
bestuursleden gezocht en gevonden
online workshops

Goedkeuring officiële stukken
Op 17 juni hebben we de stemmen geteld en met 10 uitgebrachte stemmen (allen voor) zijn de
volgende zaken goedgekeurd:
Jaarverslag 2019
Begroting 2020
Hoogte contributie 2020
We snappen dat deze officiële zaken niet bovenaan ieders lijstje van leuke dingen staan, maar ze
moeten gebeuren en we gaan ervan uit dat zwijgen in dit geval zeker toestemmen heeft
betekend.
Na de stemming konden we overgaan tot het innen van de contributie over 2020. Zo’n 50% van
de leden heeft deze inmiddels betaald. Dankjulliewel daarvoor! Mocht het aan je aandacht
ontsnapt zijn, we stellen een spoedige betaling op prijs. Ben je de mailing hierover kwijt of heb je
‘m nooit ontvangen, neem dan contact op met Charlotte via administratie@vvnt.nl of bel/app haar
even. Het kan ook handig zijn om je spambox te checken. De facturen zijn op 30 juni en 1 juli
verstuurd.

Ledendag zaterdag 3 oktober
Nu de zomervakantie net is begonnen, kunnen we eindelijk gaan aftellen naar onze jaarlijkse
ledendag. Iets meer dan een maand nadat de zomervakantie is afgelopen, gaan we elkaar op
zaterdag 3 oktober eindelijk weer live treffen. Behalve leuke ledenactiviteiten, een paar
formaliteiten en een heerlijke lunch, wordt je deze dag ook getrakteerd op een workshop van 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.
Vanwege Corona heeft De Leonardushoeve op hun website een podcast geplaatst met de
geluidsopnamen van een sessie die Jan heeft gegeven rondom het thema veiligheid in jezelf. Je
kan deze opname gratis beluisteren via deze link. Scroll naar de podcast van de Impulsdag 2 mei
2020 en maak alvast kennis met Jan en zijn manier van werken.
Meer informatie over het programma van de ledendag vind je in de agenda op het ledenportaal
van de website. Tot nu toe hebben 17 leden zich aangemeld: Wies, Rian, Dorien, Floor, Susan,
Marion, Oliva, Conny, Katrijn, Stephanie, Carla, Dineke, Hanny, Ditte, Hanneke, Charlotte, Vicky.
Leuk dat jullie erbij zijn! Wij hebben er zin in om iedereen te ontmoeten. Wil jij hier ook bij zijn,
maar heb je je nog niet aangemeld? Doe dat dan meteen via onderstaande knop. Deze keer is het
geen link naar het besloten gedeelte van de website, maar kom je direct op een aanmeldscherm
terecht. We hopen zo het aanmelden wat makkelijker voor je te hebben gemaakt. Aanmelden via
de agenda kan ook nog steeds. Wij tellen alles wel bij elkaar op, dus aanmelden via 1 van de 2
mogelijkheden is voldoende!

Ja, ik kom naar de ledendag op 3 oktober
Bestuursleden gezocht en gevonden
Op de ledendag in oktober gaan we afscheid nemen van twee bestuursleden. Vicky en Charlotte
leggen dan hun functie als voorzitter en penningmeester neer. Inmiddels heeft Angelique Driesen
aangeboden om de voorzittersfunctie op zich te nemen. Hartstikke fijn dat ze dit wil doen!
Hieronder stelt ze zichtzelf voor.
Even voorstellen ……..
Ik ben Angelique Driesen, 53 jaar, moeder van drie
volwassen kinderen en oma van een fantastische
kleindochter. Ik woon samen met Hans in Beusichem
(vlak onder Culemborg) en heb mijn praktijk aan huis.
Ik ben coach met inzet van paarden en sinds NEI op
mijn pad kwam ben ik dit steeds verder gaan
integreren binnen mijn praktijk. Inmiddels behandel ik
naast mensen ook paarden.
Ik maak in mijn consulten gebruik van onderdelen uit
fytotherapie, orthomoleculaire kennis, Bach bloesem
en ben mij ook aan het verdiepen in de Gemmotherapie. Op dit moment volg ik de opleiding tot
Energetisch Gezinstherapeut bij Charlotte Visscher en
verwacht deze in november af te ronden.
In de nieuwsbrief las ik de oproep voor nieuwe bestuursleden. Ik heb even getwijfeld of ik
als nieuw lid direct ook bestuurslid kon en wilde worden, maar het gevoel, werkelijk iets bij
te willen dragen aan de verbinding tussen leden en groei van de vereniging, bleef.
Voor het starten van mijn praktijk ben ik werkzaam geweest als bedrijfsleider op een zorgen kinderboerderij. In die periode ben ik ook 20 jaar bestuurlijk actief geweest in de
branchevereniging , voornamelijk in de rol als voorzitter of vice-voorzitter en sluit mij ook
graag aan bij diverse werkgroepen als er voor kortere duur inzet nodig is.
Inmiddels heb ik kennisgemaakt met de overige bestuursleden en dat voelde als een warm
bad. Ik zou na de kennismaking laten weten of ik inderdaad zou willen toetreden tot het
bestuur, maar heb dit tijdens de vergadering al besloten.
Ik stel mij dan ook verkiesbaar als voorzitter en wil mij graag inzetten voor de verdere
ontwikkeling van de VVNT, een vereniging waar leden elkaar kunnen vinden, kunnen
verbinden en groeien.
Het is fijn om te zien welke stappen het huidige bestuur al heeft gezet, te horen dat het
ledenaantal begint te groeien en ik zou het stokje vanaf de ledendag graag van Vicky
overnemen.
Ook Caroline Gorthuis heeft serieus overwogen om in het bestuur te stappen en heeft samen met
Angelique deelgenomen aan één van de bestuursvergaderingen. Zij heeft uiteindelijk besloten om
nu niet een bestuursfunctie aan te gaan. Caroline, bedankt voor je open houding hierin!
We zijn dus nog op zoek naar een penningmeester. Wie voelt zich geroepen om deze functie op
zich te nemen? Het afgelopen jaar heeft Charlotte een goede basis neergezet met behulp van het
programma MijnDiad en zij schat in dat er naast de vergaderingen maximaal 1 uur per maand tijd
in gaat zitten om de taken van penningmeester te vervullen. Je hoeft echt geen accountant te zijn
voor deze functie. In je eigen praktijk houd je tenslotte ook je financiën bij. Ingewikkelder is het
niet.
We vergaderen zo’n 4-6 keer per jaar, soms online en soms 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 je pas recent lid bent geworden? Ook dat is geen enkel bezwaar. Zo is
Ditte ook gestart. En als je eerst een keer wil komen proeven aan het bestuur dan ben je van harte
welkom bij de volgende bestuursvergadering op dinsdag 8 september bij één van de
bestuursleden thuis. Tot gauw?!

Online workshops
Zoals je in onze mailing van vorige week hebt gelezen, beklimmen 2 van onze leden binnenkort al
het online podium:
op donderdag 23 juli neemt Ela ons mee in de wereld van essentiële oliën
op donderdag 3 september deelt Willy de waarde van numerologie met ons
Super dat jullie dit experiment met ons aangaan! Aanmelden kan nog steeds via onderstaande
knoppen. Je ontvangt dan per mail een link naar de Zoom-meeting.

aanmelden online workshop essentiële oliën op 23 juli

aanmelden online workshop numerologie op 3 september
Heb jij ook een vaardigheid of specialiteit en wil je die delen met andere NEI-ers? Dan geven we je
natuurlijk graag een plek in een volgende online bijeenkomst. Je bent 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. 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.

